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ABSTRACT 

 

 This research aims to observe the reaction on the capital market reaction of 
announcement merger and acquisition in 2011-2014 by using indicator return and 
abnormal return. The objective of this research was to examine differences in return and 
abnormal return before and after the announcement of merger and acquisition. 
 This study uses event study to test hypotheses one and two. The observation was 
done in 11 days, consist of 5 days before, 1 day in the moment and 5 days after the 
merger and acquisition. The sample used was determined by purposive sample method, 
and there are 20 companies which announce merger and acquisition between 2011-
2014. Statistical experiment used is paired sample t test. 
 The result of this study of this study indicate that there is no significant difference 
between return in period of the moment before and after the announcement of merger 
and acquisition. In the case of abnormal return, there is also no signification difference 
in before and after period.  
 
 
Keywords: Capital Market Reaction, Merger and Acquisition, Event Study, Return, 

Abnormal Return. 
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BAB 1 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan perekonomian saat ini dengan adanya AEC 2015 (Asean 

Economic Community–2015 ) yang diterapkan  di Indonesia akan membuat perusahaan 

semakin kompetitif. Perusahaan di Indonesia akan semakin dituntut untuk memberikan 

strategi-strategi ekonomi agar dapat bersaing dengan perusahaan-perusahan di luar 

negeri. Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis 

produksi yang stabil, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi, dengan 

regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi. (www.setneg.go.id).  

Dengan adanya persaingan yang ketat perusahaan-perusahaan akan memberikan 

respon yang  berbeda-beda, seperti ada yang bertahan dengan apa yang dilakukannya 

saat ini dan ada juga yang menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain yang 

masih dalam sektor yang sama dan membentuk satu perusahaan besar dengan nama yang 

sama atapun berbeda. Situasi ini disebut dengan merger. 

Dengan penggabungan usaha atau ekspansi diharapkan agar perusahaan dapat 

meningkatkan pangsa pasar, diversifikasi usaha, dan sebagainya. Respon perusahaan-

perusahaan terhadap meningkatnya persaingan ini sangat beragam. Ada yang memilih 

untuk memfokuskan resources pada suatu segmen tertentu yang lebih kecil, ada yang 

tetap bertahan dengan apa yang dilakukannya selama ini dan ada pula yang 

menggabungkan diri menjadi satu perusahaan besar dalam industri. Pilihan yang terakhir 

ini merupakan bagian upaya restrukturisasi perusahaan agar sinergi, baik melakukan 
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pencapaian economies scale dan financial economies. Pemanfaatan complementary 

resources, dan peningkatan market power (Kurniawati, 2009).  

 Strategi yang dianut untuk penggabungan usaha disebut merger atau akuisisi. 

Merger menurut pengertian umum di bidang hukum berarti penggabungan (fusion) atau 

penyerapan (absorption) sesuatu  hal (atau benda) atau  hak ke dalam hal (benda) atau 

hak lainnya, dan pada umumya terjadi bilamana salah satu daripadanya mempunyai 

kedudukan yang lebih lemah atau kurang penting dibandingkan dengan yang lainnya ( 

Yara, 1995). Sedangkan akuisisi menurut Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 22 

(2014) adalah Suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh 

pengendalian atau satu atau lebih bisnis.  Pihak pengakuisisi mungkin memperoleh 

pengendalian atas pihak diakuisisi dengan beberapa cara, yaitu: dengan mengalihkan kas, 

dengan menimbulkan liabilitas, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, dengan 

memberikan lebih dari satu jenis imbalan, atau mengalihkan imbalan. 

Sering alasan yang dijawab  untuk pertanyaan  mengapa perusahaan bergabung 

dengan perusahaan lain (merger), atau membeli perusahaan lain (akuisisi) adalah karena 

diyakini lebih cepat dan mudah prosesnya daripada perusahaan harus membangun unit 

usaha sendiri. Tetapi, walaupun alasan itu benar, faktor yang paling mendasari 

sebenarnya adalah motif ekonomi. Dengan kata lain pembelian perusahaan dapat 

dikatakan benar apabila pembelian tersebut menguntungkan. Namun jika pembelian 

tersebut ternyata merugikan maka tidak akan terjadi transaksi. Karena pada hakikatnya 

transaksi harus menguntungkan kedua belah pihak yaitu pemilik perusahan yang akan 

dijual dan juga perusahan yang akan membeli (Widjanarko, 2006 dalam Gunardi, 2012).  
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Kondisi ini disebut dengan sinergi, dimana akan terjadi kondisi yang saling 

menguntungkan kedua belah pihak bila terjadi merger dan akuisisi, maka tindakan 

tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga akan 

meningkatkan jumlah permintaan saham perusahaan tersebut, selanjutnya akan 

mempengaruhi naiknya harga saham. Naiknya harga saham akan menambah nilai 

perusahaan (value of the firm) yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan para 

pemegang saham (Widyaputra, 2006). 

Apabila dua perusahaan akan melakukan merger dan akuisisi maka pengumuman 

tentang hal tersebut dapat memberikan informasi yang penting dalam suatu industri. 

Pengaruh pengumuman merger dan akuisisi tidak hanya berdampak pada perusahaan 

yang melakukan merger, yaitu perusahaan pengakuisisi (akuisitor) dan perusahaan yang 

diakuisisi (target firm) tetapi juga perusahaan lain yang menjadi pesaing dalam  industri 

yang sama. Informasi aktivitas suatu perusahaan berhubungan dengan kinerja harga 

saham perusahaan lain yang sejenis dalam industri yang sama (Astria, 2013). Maka 

ketika pengumuman merger dan akuisisi dilakukan dan didalamnya terdapat kandungan 

informasi pergerakan saham, maka investor dapat menghitung return saham sebagai nilai 

perubahan harga dan abnormal return saham yang merupakan selisih antara return 

actual dan return ekspektasi. 

Return saham merupakan tujuan utama investor melakukan investasi. Return 

saham menurut Tandelilin (2010) dibagi 2. Pertama, yield merupakan komponen return 

yang mencerminkan alira kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodic dari suatu 

investasi. Kedua, nilai asset yang dibeli mungkin berubah, yang berarti ada capital gain 

atau capital loss. Untuk saham, harganya bisa mengalami peningkatan sehingga 
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pemegangnya dikatakan memperoleh capital gain atau juga bisa mengalami penurunan 

yang disebut capital loss.  

Abnormal return dapat dilihat dari reaksi investor terhadap peristiwa merger dan 

akuisisi jika didalam peristiwa tersebut terdapat kandungan informasi.  Peristiwa yang 

mengandung informasi akan memberikan abnormal return bagi investor sebaliknya bila 

kandungan informasi dari peristiwa tersebut tidak ada maka tidak memberikan abnormal 

return bagi investor (Sparta &  Wijaya, 2012). 

Penelitian untuk menginvestigasi pengaruh merger dan akuisisi terhadap return 

dan abnormal return telah banyak dilakukan, tetapi hasilnya tidak selalu konsisten. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2002), mengenai reaksi pemegang saham 

terhadap pengumuman merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia. Hasil dari penelitian 

ini adalah ada perbedaan signifikan positif rata-rata abnormal return yang diterima 

perusahaan sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

 Wibowo dan Pakerang (2001) melakukan pengujian terhadap pengaruh 

pengumuman merger dan akuisisi terhadap return saham perusahaan akuisitor dalam 

sector industry. Hasil dari pengujian ini adalah informasi merger dan akuisisi yang 

diumumkan oleh akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return yang negatif di 

seputar pengumuman merger dan akuisisi 

Fenomena merger dan akuisisi marak dilakukan perusahaan telekomunikasi di 

dalam maupun luar negeri. Melalui merger perusahaan telekomunikasi akan semakin 

besar dan jaringannya pun akan semakin luas. Pemain pada industri telekomunikasi 

Indonesia besar kemungkinan mengalami konsolidasi di tengah kesulitan mendapatkan 
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pendanaan penggelaran jaringan, ketatnya persaingan, dan kompleksnya regulasi 

(Yunianto, 2009).  

PT. XL merupakan salah satu contoh perusahaan telekomunikasi yang telah 

melakukan akuisisi terhadap Axis pada tanggal 19 Maret 2014. Sebelum pengumuman 

akuisisi dilakukan, pada hari Selasa (4/2/2014) dalam informasi yang diterbitkan oleh 

BEI, PT. XL menyatakan bahwa bagi pemegang saham publik yang tidak menyetujui 

pengumuman akuisisi yang dilakukan PT. XL, dapat menjual sahamnya kepada 

manajemen XL dengan harga wajar, yakni dikisaran Rp 5.280 per lembar saham. Harga 

saham itu merupakan harga wajar yang ditetapkan penilai. Angka itu lebih tinggi dari 

harga saham yang ditentukan setelah mendapatkan persetujuan Menkominfo yakni Rp 

5.200 per lembar saham. Kenyataannya, perdagangan saham pada Selasa (4/2/2014), 

saham PT. XL ditransaksikan ke level yang lebih rendah yakni Rp 4.855 per lembar 

saham. (Liputan6.com 4/2/2014).  

Sesudah akuisisi PT. XL dan Axis diumumkan pada tanggal 19 Maret 2014,  

transaksi saham PT. XL cukup besar mencapai Rp 1,2 triliun pada perdagangan saham 

hari Senin (21/4/2014). Volume perdagangan tersebut berkaitan dengan adanya transaksi 

merger antara XL dan Axis. Berdasarkan data RTI, saham PT. XL ditransaksikan di 

harga Rp 4.850 per lembar saham. Pemegang saham yang menyetujui rencana akuisisi 

XL-Axis, setuju akan membeli saham PT. XL dengan harga Rp 5.280 per lembar saham. 

Angka tersebut merupakan harga di atas harga rata-rata pasar dan harga wajar yang 

ditetapkan oleh penilai. (Liputan6.com, 21/4/2014) 

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

M.Hadiansyah (2013). Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada 
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sample yang diambil dan tahun pengamatan. Pengamatan dilakukan pada saat 10 hari 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat 

reaksi pasar terhadap pengumuman merger dan akuisisi yang diukur dengan 

menggunakan abnormal return saham pada perusahaan akuisitor dalam industri yang 

sama. 

Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan maka penelitian ini berjudul 

“Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Return dan Abnormal Return Saham pada 

Perusahaan yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2014” 

1.2 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah yang dilakukan pada penellitian ini berkaitan dengan 

pengamatan yang terjadi saat sebelum merger dan akuisisi, saat merger dan akuisisi, dan 

setelah merger dan akuisisi. Penelitian ini berusaha menjawab research question yang 

timbul karena merger dan akuisisi selama tahun 2011-2014 yang dilakukan oleh 

perusahaan go public yang terdaftar di BEI.  

1.3 Identifikasi Masalah 

1. Bagaimana perubahan return saham sebelum dan sesudah pengumuman  merger 

dan akuisisi ? 

2. Bagaimana perubahan abnormal return saham sebelum dan sesudah 

pengumuman  merger dan akuisisi ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dangan tujuan untuk menganalisis perbedaan return dan 

abnormal return saham sebelum dan sesudah merger dan akuisisi yaitu dengan :  
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1. Menganalisis perubahan return saham pada saat sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. 

2. Menganalisis perubahan abnormal return saham pada saat sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor dan calon investor, dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

investasi sehingga bisa mendapatkan return dan abnormal return yang 

diharapkan di pasar modal. 

2. Bagi penelliti, untuk mengetahui perubahan return dan abnormal return pada saat 

pengumuman merger dan akuisisi 

3. Bagi akademisi, sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.6 Pembatas Masalah 

1. Pada tanggal seputar peristiwa merger dan akuisisi bersamaan dengan kebijakan 

seperti, pengumuman pembagian dividen, bonus, right issue maka perusahaan 

tersebut dibatalkan sebagai sample 

2. Pengamatan hanya 10 hari yaitu 5 hari sebelum dan pada saat merger dan 5 hari 

sesudah merger. 

3. Tidak melihat motif emiten dalam melakukan merger dan akuisisi karena 

pengamatan hanya 10 hari. 

4. Periode pengamatan yang dilakukan adalah dari tahun 2011-2014 

5. Hanya perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I : Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang merger dan 

akuisisi, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan yang 

digunakan. 

BAB II : Tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori yang digunakan berupa 

teori merger dan akuisisi dan juga abnormal return serta penelitian terdahulu yang 

pernah dilakukan, lalu kerangka pemikiran teoritis serta hipotesa yang digunakan dalam 

penelitian. 

BAB III : Metode penelitian berisi tentang variabel penelitian dan definisi 

operasional serta penentuan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, metode 

pengumpulan yang dipakai serta metode analisa yang digunakan untuk membahas dan 

menganalisa penelitian. 

BAB IV : Berisi tentang hasil dan pembahasan yaitu deskripsi objek 

penelitianserta analisa data pembahasan. 

BAB V : Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan, hasil penelitian dan 

saran. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Signalling 

  Menurut Scott (2012), signalling adalah  tindakan yang dilakukan oleh manajer 

tingkat atas dan tidak rasional jika manajer itu tingkat rendah. Kebutuhan yang 

diperlukan untuk sinyal adalah bagi manajer tingkat atas akan lebih sedikit biayanya 

daripada manajer tingkat rendah. Inilah yang memberikan kredibilitas bagi sinyal, karena 

irasional bagi manajer tingkat rendah meniru manajer tingkat atas, dan pasar mengetahui 

ini. 

 Menurut Godfrey, et al, (2010), dalam teori sinyaling, jika manajer 

mengekspektasikan pertumbuhan yang besar untuk perusahaan, biasanya mereka akan 

mengirimkan sinyal kepada para investor melalui akun. Manajer dari perusahaan lain 

yang kinerja nya baik juga akan melakukan insentif yang sama dan manajer dari 

perusahaan dengan berita yang bersifat netral juga akan melakukan insentif untuk 

melaporkan berita positif tersebut supaya mereka tidak mendapatkan hasil yang jelek. 

Manajer perusahaan dengan berita yang buruk akan mempunyai insentif untuk tidak 

melapor. Tetapi, jika mereka melaporkan berita buruknya agar mempertahankan 

kredibilitasnya pada pasar efektif dimana saham mereka diperdagangkan. Diasumsikan 

jika insentif untuk informasi sinyal kepada pasar modal, teori sinyaling memprediksi 

bahwa perusahaan akan memberitahukan informasi lebih dari yang diminta. 
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 Hubungannnya teori signalling dengan akuisisi dan merger adalah manajer akan 

memberikan informasi tentang perusahaannya untuk prospek masa depan kepada publik. 

Teori signalling ini didukung oleh publik karena perusahaan yang akan melakukan 

merger dan akuisisi pastilah berkinerja yang baik. Pada saat informasi diberikan kepada 

publik dan sudah diterima oleh semua orang, pelaku pasar pasti akan 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut masuk dalam kategori sinyal 

baik atau sinyal buruk. Reaksi pasar ini lah yang akan mengakibatkan perbedaan pada 

return dan abnormal return perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Karena 

ketika pasar menganggap informasi yang terkandung pada pengumuman ini merupakan 

sinyal yang baik maka pasar akan membeli saham perusahaan tersebut sehingga 

mengakibatkan harga saham meningkat. Sebaliknya jika informasi tersebut dianggap 

sebagai sinyal yang buruk maka pasar akan segera menjual sahamnya dan menyebabkan 

harga saham akan jadi jatuh.  

2.1.2. Teori Efisiensi Pasar 

 Menurut Jones (2014), teori efisiensi pasar adalah sebuah pasar yang dimana 

semua informasi harga saham tercermin secara cepat dan sepenuhnya. Pada pasar 

efisiensi memerlukan penyesuaian terhadap informasi baru ada secara cepat dan informsi 

tersebut langsung diketahui oleh masyarakat. 

Pasar modal dikatakan efisiensi bila informasi dapat diperoleh dengan mudah dan 

murah oleh pemakai modal, sehingga informasi yang relevan dan terpercaya dan telah 

tercermin dalam harga-harga saham. Sebagian besar saham dihargai dengan tepat dan 

pemodal dapat memperoleh imbalan normal dengan memilih secara acak saham-saham 

dalam resiko tertentu. Karena penyampaian informasi begitu sempurna, tidak mungkin 
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bagi pemodal manapun untuk memperoleh laba ekonomi (imbalan abnormal) dengan 

memanipulasi informasi yang tersedia khusus baginya (Godfrey, et al, 2010). 

Fama, et al, dalam Godfrey, et al, (2010) :  menyatakan bahwa dalam pasar modal 

yang efisien, informasi digabung penuh kedalam harga saham ketika dirilis. Maka tidak 

mungkin, untuk mendapatkan untuk ekonomis dengan memperjual belikan informasi. 

Tetapi kita sadar bahwa mengandalkan asumsi saja tidak cukup di berbagai pasar. Maka 

Fama, untuk mengakomodasinya membedakannya menjadi 3 informasi :  

1. Pasar efisien bentuk lemah (weakform) 

Adalah suatu pasar modal dimana harga saham sekarang merefleksikan semua 

informasi historis (seperti harga dan volume perdagangan dimasa lalu). Lebih lanjut 

informasi masa lalu dihubungkan dengan harga saham untuk membantu menentukan 

harga saham sekarang. Oleh karena itu, informasi historis tersebut tidak bisa langsung 

digunakan untuk memprediksi perubahan dimasa yang akan datang karena sudah 

tercermin pada harga saham saat ini. Berbagai kecenderungan harga dapat ditemukan 

oleh analisis kecenderungan informasi masa lalu. Jadi, pasar modal efisien bentuk lama, 

harga saham mengikuti kecenderungan tersebut. 

2. Pasar efisien bentuk setengah kuat (semi strong) 

Pasar efisien bentuk setengah kuat adalah pasar dimana harga saham pada pasar 

modal menggambarkan semua informasi yang dipublikasikan (seperti earning, deviden, 

pengumuman stock split, penerbitan saham baru dan kesulitan keuangan yang dialami 

perusahaan) sampai ke masyarakat keuangan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan 

ketidaktahuan mengenai operasi perusahaan dan dimaksudkan untuk menjelaskan dan 

menggambarkan kebenaran nilai dari suatu efek yang telah dikeluarkan oleh suatu 
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institusi. Jadi semua informasi yang relevan dipublikasikan menggambarkan harga 

saham yang relevan. Jadi dapat disimpulkan dalam pasar efisien bentuk setengah kuat ini 

investor tidak dapat berharap akan mendapatkan abnormal return jika strategi yang 

dilakukan hanya didasari oleh informasi yang telah dipublikasikan. 

3. Pasar efisien bentuk kuat (strong form) 

Pasar modal yang efisien dalam bentuk kuat merupakan tingkat efisien pasar yang 

tertinggi (konsep pasar yang tertinggi). Konsep pasar efisien bentuk kuat mengandung 

arti bahwa semua informasi direfleksikan dalam harga saham baik informasi yang 

dipublikasikan maupun informasi yang tidak dipublikasikan (private information), 

sehingga dalam pasar bentuk ini tidak akan ada seorang investorpun yang bisa 

memperoleh abnormal return. Private Information adalah informasi yang hanya diketahui 

oleh orang dalam dan bersifat rahasia karena alasan strategi. 

Dari ketiga jenis efisiensi pasar di atas, yang paling cocok untuk jenis pasar efisien 

di Indonesia adalah pasar efisien bentuk setengah kuat (semi strong). Karena pada pasar 

modal Indonesia harga saham sudah menggambarkan semua informasi yang 

dipublikasikan (seperti earning, deviden, pengumuman stock split, penerbitan saham 

baru dan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan) sampai ke masyarakat keuangan. 

Disini pasar hanya bisa mengandalkan informasi yang diberikan kepada public sehingga 

akan terjadi penaikan dan penurunan harga saham tergantung bagaimana masyarakat 

menilai informasi peristiwa. Sedangkan tidak mungkin dikategorikan sebagai pasar 

bentuk lemah (weakform) karena harga saham bukanlah refleksi dari keadaan historis 

tapi merupakan keadaan di masa depan. Dikarenakan ekonomi selalu berubah-rubah 

tergantung dengan kondisi pasar pada saat itu. Sedangkan tidak mungkin pula pasar 
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bentuk kuat (strong form). Dikarenakan apabila pasar dikatakan bentuk kuat artinya 

dalam pasar tersebut terdapat insider trader yang dimana merupakan pelanggaran hukum 

bagi para pelaku pasar modal. Artinya informasi sudah ada ditangan pelaku pasar 

sebelum informasi tersebut diberikan secara formal kepada publik. Sehingga pelaku 

pasar mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya dari saham dan langusng mengambil 

tindakan instan untuk menghadapi perubahan harga saham pada saat sebelum peristiwa 

itu terjadi. 

2.1.3 Event Study 

 Event study sering disebut sebagai penelitian yang mengamati dampak dari 

pengumuman harga sekuritas terhadap harga sekuritas. Penelitian event studies 

umumnya berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat 

tercermin pada harga pasar. 

Event study sering digunakan sebagai metode dalam penelitian empiris dalam 

efisiensi bentuk semi kuat, yang artinya return saham perusahaan diteliti untuk 

menentukan dampak peristiwa tertentu pada harga saham (Jones, 2014). 
 
Event study adalah studi yang digunakan untuk mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 

(Jogiyanto, 2013). 

Event study merupakan suatu metodologi penelitian untuk mengukur dampak dari 

suatu kejadian yang spesifik terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan data-data 

yang ada di pasar keuangan (MacKinlay, 1997). Event study sering digunakan para 

ekonom untuk mengukur serta meneliti dampak dari suatu peristiwa ekonomi terhadap 

nilai perusahaan. Dengan penelitian event study para peniliti akan mendapatkan fakta 

bahwa secara rasional, dampak dari suatu peristiwa akan tercermin langsung dalam harga 
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sekuritas. Jadi ukuran dampak peristiwa ekonomi dapat dibangun dengan menggunakan 

harga sekuritas yang tercermin selama periode waktu yang relatif singkat, sebaliknya 

pengukuran produktivitas langsung terkait mungkin akan membutuhkan lebih banyak, 

bulanan bahkan tahunan untuk diteliti. 

Pengujian kandungan informasi dan pengujian efisiensi pasar setengah kuat 

merupakan pengujian yang berbeda. Menurut Jogiyanto (2013) menyatakan bahwa 

pengujian kandungan informasi bertujuan untuk melihat reaksi dari suatu pengumuman. 

Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu peristiwa itu terjadi. Reaksi ini dapat diukur dengan menggunakan abnormal 

return, jika pengumuman yang dipublikasi memiliki kandungan informasi maka akan 

menghasilkan abnormal return, sedangkan pengumuman yang tidak memberikan 

informasi maka tidak akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sedangkan 

pengujian efisiensi pasar setengah kuat dilakukan setelah pengujian kandungan informasi 

dari suatu peristiwa. Pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat menggunakan data 

yang sedang didistribusikan. Jika informasi ini didistribusikan dengan cepat dan 

menyebar sehingga semua orang mendapatkannya pada saat bersamaan, maka tidak ada 

orang yang akan merugikan orang lain secara tidaknormal dengan mendapatkan return 

tidak normal (abnormal return). 

Berdasarkan jurnal Mackinlay (1997) dengan judul Event Studies in Economics 

and Finance” menjelaskan prosedur dalam event theory.Tugas awal untuk melakukan 

studi event theory ini adalah dengan menentukan peristiwa yang diminati dan 

mengidentifikasi periode selama mana harga sekuritas perusahaan yang terlibat dalam 

peristiwa akan diteliti (the event-window). 
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Setelah mengidentifikasi peristiwa, selanjutnya peneliti melakukan seleksi 

kriteria pada perusahaan yang akan diteliti dalam studi event theory ini. Kriteria yang 

digunakan dapat berupa pembatasan seperti keanggotaan dalam industri spesifik atau 

indeks-indeks yang berada dalam bursa efek suatu negara. Pada tahap ini sangat berguna 

untuk meringkas beberapa karakteristik sampel (seperti kapitalisasi pasar perusahaan, 

industri tertentu, distribusi peristiwa melalui waktu) dan dibutuhkan catatan setiap 

potensi bias yang mungkin akan terjadi diperkenalkan melalui pemilihan sampel. 

Penilaian  dampak  peristiwa  membutuhkan  ukuran  abnormal  return.  

Abnormal return adalah ex post return aktual dari sekuritas selama peristiwa event 

window dikurangi normal return dari perusahaan selama event window. Normal return 

dapat didefinisikan sebagai return yang diharapkan tanpa mengkondisikan adanya 

peristiwa yang dapat merubah return. Langkah ketiga adalah dengan mendifinisikan 

estimation window, yaitu dengan menggunakan periode sebelum event window untuk 

estimation window. Dengan estimasi parameter untuk menilai kinerja normal, abnormal 

return dapat dihitung. Berikutnya dibuatlah kerangka pengujian untuk menguji abnormal 

return. 

Setelah hasil pengujian didapatkan, hal selanjutnya yang akan dilakukan adalah 

menyajikan hasil empiris dengan mengikuti rumusan desain ekonometrik. Idealnya hasil 

empiris akan menambah wawasan mengenai sumber dan penyebab sebuah efek (atau 

kekurangan sebuah efek) dari peristiwa yang diteliti. Tambahan analisis dapat 

dimasukkan untuk membedakan antara penjelasan yang bersaing. Untuk menutup studi 

event theory dibutuhkan komentar sebagai pelengkap studi. 

Elton (2009) dalam Sparta dan Wijaya (2012) mengemukan metodologi yang 

digunakan dalam event study adalah pertama, mengumpulkan sampel perusahan (emiten) 

yang terkait dengan peristiwa pengumuman merger dan akuisisi terhadap harga saham 

Dampak Merger..., Gea Febia Ekaputri, Ak.-IBS, 2015



16 
 

pengumuman (informasi) di bursa. Kedua, menentukan hari yang tepat dari pengumuman 

(informasi) atau peritiwa yang terjadi yang diakui sebagai hari ke nol. Ketiga, 

menentukan periode hari penelitian (studi). Bila harinya ditentukan 10 hari maka periode 

ditentukan 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Keempat, hitung retun 

masing-masing sampel perusahaan selama periode studi. Kelima, hitung abnormal return 

per hari setiap hari pengamatan studi per masing-masing sampel perusahaan. Keenam, 

hitung abnormal return masing hari periode pengamatan untuk semua sampel penelitiaan. 

Ketujuh, hitung commulative abnormal return (CAR) setiap hari pengamatan yang 

dimulai awal periode sebelum dan sesudah peristiwa. Langkah terakhir, kedelapan, 

lakukan pengujian dan analisis hasil pengujian tersebut untuk melihat apakah ada reaksi 

harga saham terhadap pengumunan atau peristiwa yang terjadi (hari pengamatan nol). 

2.1.4 Pengertian dan Tipe Merger 

2.1.4.1 Pengertian Merger 

 Istilah „merger‟ berasal dari kata kerja „merge‟, yang berarti „menggabungkan‟ 

atau „memfusikan‟. Merger menurut pengertian umum di bidang hukum berarti 

penggabungan (fusion) atau penyerapan (absorption) sesuatu hal (atau benda) atau hak 

ke dalam hal (benda) atau hak lainnya, dan pada umumya terjadi bilamana salah satu 

daripadanya mempunyai kedudukan yang lebih lemah atau kurang penting dibandingkan 

dengan yang lainnya (Yara, 1995) 

 Merger terjadi bila suatu perusahaan mengambil alih atau membeli kekayaan dari 

suatu perusahaan atau lebih, maka perusahaan yang mengambil alih kekayaan 

perusahaan lain akan tetap mempertahankan identitasnya dan kemudian melanjutkan 
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usahanya dalam skala yang lebih besar sedangkan perusahaan yang diambil alih 

membubarkan diri dan akan kehilangan status sebagai badan usaha (Beams, et al,  2012)  

 Merger adalah penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang pada 

akhirnya bergabung ke dalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya (Yara, 

1995) 

2.1.4.2 Tipe Merger 

 Merger jika ditinjau dari sudut bentuknya dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu, 

merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, 

merger berdasarkan status hukumnya, dan merger berdasarkan sikap direksi dari 

perusahaan yang akan digabungkan (Beams, et al, 2012) :  

1. Merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat.  

a. Merger Horizontal 

Yaitu, merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan yang mempunyai jenis 

dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan sebelumnya justru saling bersaing 

didalam memproduksi barang/jasa yang sama, atau menjual / memasarkan barang 

atau jasa yang sama dalam suatu wilayah pemasaran.  

Contoh : Merger antara Bank Abadi Jaya yang bergabung ke dalam Panin Bank. 

b. Merger Vertikal 

Yaitu, merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak 

didalam bidang / jenis usaha yang sejenis, tetapi berbeda dalam tingkat 

operasinya. Merger vertika dilatar belakangi dengan tujuan untuk menjamin 

pengadaan yang beerkesinambungan atas bahan baku yang dibutuhkan bagi 
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kegiata produksi, atau menjamin jalur pemasaran atas barang dan jasa, atau juga 

untuk menekan biaya produksi dan pemasaran. 

Contoh : Merger antara perusahan asembling mobil dengan perusahan produsen 

cadangan suku cadang mobil. 

c. Merger Konglomerat 

Yaitu, merger yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang saling tidak 

mempunyai hubungan, baik dalam arti horizontal (jenis usaha dan tingkat operasi 

kegiatan yag sama), maupun dalam arti vertikal (jenis usaha yang sama tetapi 

berbeda dalam tingkat operasi kegiatan) 

Contoh : Penggabungan perusahaan antara Vicks Richardson (perusahaan obat-

obatan) dan menggabungkan diri dengan rocter & Gamble (Perusahaan produksi 

barang-barang kebutuhan rumah tangga) 

2. Merger Ditinjau dari Status Hukumnya (Yara, 1995) 

a. Statutory Mergers 

Yaitu, merger yang dilaksanakan oleh dua atau lebih perusahaan secara sah dan 

tuntas berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang maupun berdasarkan perjanjian merger 

yang dibuat oleh para pihak. Absorbing company (yang tetap hidup dan 

menjalankan aktifitasnya) dan absorbed company (yang menjadi lenyap), 

sepenuhnya sah menurut hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan 

yang terlibat merger itu berdomisilli. 

b. De-facto Mergers 

Yaitu, yang dilaksanakan oleh dua atau lebih perusahaan tanpa didukung oleh 

peraturan hukum yang berlaku di tempat perusahaan-perusahaan yang terlibat 

merger tersebut berdomisili.  
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De-facto mergers dapat diartikan juga sebagai akuisisi aset. 

3. Merger Ditinjau dari Sudut Sikap Direksi Perusahaan yang akan Digabungkan (Yara, 

1995) : 

a. Agreed Mergers 

Yaitu, dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan sejak awal menyetujui 

dilakukannya merger. 

b. Unopposed Mergers 

Yaitu, dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan tidak menolak dan 

tidak juga berinisiatif mendorong perusahaan dalam menyetjui merger. 

c. Defended Mergers 

Yaitu, dimana sejak awal direksi perusahaan yang akan digabungkan menolak 

rencana merger. 

d. Competive Mergers 

Yaitu, dimana direksi perusahaan yang akan digabungkan menghadapi lebih dari 

satu tawaran untuk melakukan merger dari 2 atau lebih perusahaan yang akan 

menerima penggabungan, sehingga direksi mempunyai kemampuan untuk 

menentukan pilihan yang paling memungkinkan. 

2.1.5 Pengertian dan Tipe Akuisisi 

2.1.5.1 Pengertian Akuisisi 

 Menurut Standar Akutansi Keuangan (PSAK) No. 22 (2014), akuisisi adalah 

suatu transaksi atau peristiwa lain dimana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian 

atau satu atau lebih bisnis.  Pihak pengakuisisi mungkin memperoleh pengendalian atas 

pihakk diakuisisi dengan beberapa cara, yaitu: dengan mengalihkan kas, dengan 
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menimbulkan liabilitas, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, dengan memberikan 

lebih dari satu jenis imbalan, atau mengalihkan imbalan. 

 Akuisisi (acquisition) adalah suatu penggabungan usaha dimana salah satu 

perusahaan, yaitu pengakuisisi (acquirer) memperoleh kendali atas aktiva netto dan 

operasi perusahan yang diakuisisi (acquiree), dengan memberikan aktiva tertentu, 

mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan saham. (Beams, et al, 2012) 

2.1.5.2 Tipe Akuisisi 

 Menurut Jetter & Chaney (2012) , ada 2 jenis akuisisi yaitu akuisisi aset dan 

akusisi saham. : 

1. Akuisisi Saham  

Disini sebuah perusahaan harus mengakuisisi 100% aset perusahaan yang akan 

diakuisisi. Pada peristiwa ini, pengakuisisi tidak harus meminta persetujuan dari 

pihak manajemen target, tetapi ada kalanya pembelian saham tersebut dilakukan 

dengan terlebih dahulu melakukan negosiasi dan penawaran dengan pihak 

manajemen atau dewan direksi perusahaan target. 

2. Akuisisi Aset 

Disini sebuah perusahaan boleh mengakuisisi 50% saja atau lebih aset 

perusahaan yang akan diakuisisi untuk mengikuti rapat pemegang saham. 

Akuisisi aset dilakukan apabila pihak pengakuisisi tidak ingin terbebani hutang 

yang ditanggung oleh perusahaan target. Berbeda dengan akuisisi saham dimana 

kewajiban atau hutang target ditanggung oleh pemilik baru, akuisisi aset 

dimaksudkan untuk menghindari tanggung jawab ini. 
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 Sebagai catatan, untuk perbedaan antara akuisisi saham dan akuisisi aset tidak 

memberitahukan apa-apa tentang sarana untuk pertukaran atau konsiderasi yang 

digunakan untuk menyelesaikan akuisisi. Maka perusahaan bisa mendapatkan kontrol 

terhadap perusahaan lain dengan akuisisi saham menggunakan kas, hutang, saham, atau 

kombinasi dari ketiga konsiderasi tersebut. Ada 2 masalah independen yangg 

berhubungan dengan penyempurnaan dari akuisisi yaitu what is acquired (asset or stock) 

dan what is given up (the consideration for the combination). (Jetter & Chaney, 2012) 

Tabel 2.1 Akuisisi 

What is Acquired? What is Given Up? 

Net Assets of S Company 
(Assets and Liabilities) 

1. Cash 
2. Debt 
3. Stock 
4. Combination of Above 

Common Stock of S Company 

Sumber : Jetter & Chaney, 2012 : 15 

2.1.6 Tujuan Merger dan Akuisisi 

Menurut Beams, et al, (2012), alasan ekspansi bisnis melalui kombinasi lebih 

banyak dipilih dari pada pembuatan fasilitas baru, adalah : 

1. Cost Advantage : Biasanya lebih murah untuk sebuah perusahaan untuk 

mendapatkan fasilitas yang diinginkan melalui kombinasi daripada melalui 

pengembangan.  

2. Lower Risk : Pembelian untuk jaringan produk dan pasar yang sudah stabil 

biasanya lebih rendah resikonya daripada mengembangkan produk baru dan 

pasar. Apalagi jika tujuannya untuk difersifikasi maka resikonya lebih rendah. 

Dampak Merger..., Gea Febia Ekaputri, Ak.-IBS, 2015



22 
 

3. Fewer Operating Delays : Fasilitas pabrik yang didapat dari kombinasi bisnis 

harus bekerja dengan baik dan ramah lingkungan dan juga sudah sesuai regulasi 

pemerintah.   

4. Avoidance of Takeovers : Banyak perusahaan bergabung untuk menghindari 

pengambil alihan sendiri. Perusahaan yang lebih kecil biasanya lebih rentan 

daripada pengambilalihan perusahaan corporate, maka dari itu, banyak dari 

mereka mengadopsi strategi aggresive buyer untuk melindungi diri dari usaha 

pengambilalihan dari perusahaan lain. 

5. Acquisition of Intangible Assets : Kombinasi bisnis pasti membawa intangiblet 

dan tangible resources. Akuisisi untuk patent, hak tambang, penelitian,  data 

customer, atau keahlian manajemen merupakan motif utama dalam bisnis 

kombinasi. Contohnya sewaktu IBM membeli Lotus Development Corporation, 

$1.84 billion dari total cost sebesar $3.2 billlion di alokasikan ke proses 

penelitian dan pengembangan. 

6. Other Reasons : Perusahaan dapat memilih bisnis kombinasi dari beberapa 

bentuk expansi lainnya untuk keuntungan pajak bisnis, untuk pendapatan sendiri 

atau karena alasan tersendiri. 

 Perusahaan dapat ekspansi dengan banyak cara. Ada perusahaan yang 

berkonsentrasi dalam internal expansion. Perusahaan dapat ekspansi secara internal 

dengan cara ikut serta dalam penelitian produk dan pengembangan. Tetapi untuk 

perusahaa lain, external expansion adalah tujuan utamanya, yang dimana mereka 

berusaha untuk ekspan dengan cara mengambilalih 1 atau banyak perusahaan lain. 

Sebuah perusahaan bisa mendapatkan penghematan cost yang signifikan sebagai hasil 
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dari external expansion, mungkin dengan cara mengambilalih 1 atau supplier utamanya. 

(Jetter & Chaney, 2012) 

 Sebagai tambahan dari ekpansi yang cepat, metode kombinasi bisnis, atau 

ekspansi eksternal, mempunyai keuntungan lainnya dibanding ekspansi internal (Jetter, 

& Chaney, 2012) :  

1. Operating Sinergy  

Operating synergy dapat dilihat dalam berbagaii bentuk. Mau merger berbentuk 

vertical ataupun horizontal, kombinasi dengan perusahaan yang sudah ada 

memberikan manajemen dari perusahaan pengambilalih dengan unit operasi yang 

sudah dibentuk dengan didalamnya sudah ada personal yang ahli, supplier lama, 

fasilitas yang produktif, dan jalur distribusi. Dalam merger horizontal, sinergi 

yang potensial juga memasukkan kombinasi dari pasukan penjualan, fasilitasnya, 

outlet, dan lain-lain dan pembersihan dari hal-hal yang sama dan memakan biaya. 

2. Diversifikasi 

Penganekaragaman bidang usaha atau perluasan bisnis merupakan salah satu 

alasan perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Dengan memiliki bidang 

usaha yang beraneka ragam, maka suatu perusahaan dapat menjaga stabilitas 

pendapatannya. Biasanya terjadi jika perusahaan pengakuisisi telah berada dalam 

tahap kedewasaan (mature) atau sedang dalam tahap kritis sehingga tidak 

memungkinkan untuk menaikkan harga penjualan untuk menambah 

keuntungannya. 

3. Kekuatan Pasar 

Penggabungan dua atau lebih perusahaan yang sebelumnya saling bersaing 

menjual produk yang saman, secara teoritis akan menigkatkan penguasaan pangsa 
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pasar. Pada umumnya merger yang dilakukan dengan tujuan memperbesar 

penguasaan pangsa pasar ini dilaksanalan dalam bentuk merger horizontal. 

4. Keuntungan Pajak  

Keuntungan di bidang perpajakan melalui pengurangan kewajiban pembayaran 

pajak dapat menjadi motivasi yag melatarbelakangi merger. Contohnya: 

Perusahaan A selalu mendapat untung besar jadi pajaknya pun besar, sedangkan 

perusahaan B baru mendapatkan  keuntungan kecil setelah bertahun-tahun 

mengalami kerugian, sehingga perusahaan B mendapatkan fasilitas pembebasan 

pajak akibat akumulasi kerugian itu. Dengan menggabungkan perusahaan B ke 

dalam perusahaan A melalui merger, maka fasilitas pajak yang semula punya B 

akan beralih ke perusahaan A, dan fasilitas ini kemudian dipakai perusahaan A 

untuk mengurangi perhitungan kewajiban pajaknya. Merger yang dilakukan 

dengan tujuan pengurangan pajak ini berberntuk merger konglomerat, meskipun 

tidak menutupi kemungkinan berbentuk merger horizontal dan merger vertikal. 

5. Undervaluation 

Penilaian harta yang lebih rendah dari harga sebenarnya pada suatu perusahaan 

akan mendorong minat perusahaan lainnya untuk menggabungkan perusahaan 

yang pertama ke dalam perusahaannya melalui merger. Jika merger dilaksanakan, 

maka perusahaan penerima penggabungan akan memperoleh keuntungan dari 

selisih harga harta milik perusahaan yang diuntungkan. 

6. Prestise 

Melalui merger, sebuah perusahaan akan semakin besar, dan hal ini akan 

meningkatkan prestise Direksi perusahaan yang bersangkutan. Disamping itu, 

dengan semakin membesarnya perusahaan berarti pula remunerasi (gaji dan 

fasilitas lainnya) bagi anggota Direksi akan menjadi semakin besar pula. 
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2.1.7. Kelebihan dan Kelemahan Merger dan Akuisisi 

 Perusahaan dalam mengembangkankan bisnisnya dapat melakukan suatu strategi 

yang dinamakan ekspansi. Menurut Moin (2010) terdapat 2 jalur alternatif untuk 

ekspansi yaitu pertumbuhan dari dalam perusahaan (organic/internal growth), dan 

pertumbuhan dari luar perusahaan (external growth). Dari kedua ekpansi alternatif ini 

banyak dari perusahaan lebih memilih pertumbuhan dari luar perusahaan, dikarenakan 

pertumbuhan eksternal dilakukan dengan cara “membeli” perusahaan yang sudah ada 

dan lebih mengurangi cost dari pada harus memulai tahapan bisnis dari awal. 

 Alasan mengapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi adalah ada “manfaat 

lebih” yang diperoleh, keunggulan dan manfaat merger dan akuisisi antara lain adalah 

(Moin, 2010) : 

1. Mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas 

2.Memperoleh kemudahan dana / pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan 

perusahaan yang telah berdiri dan mapan 

3.Memperoleh karyawan yang telah berpengalaman 

4.Mendapatkan pelanggan yang telah mapan tanpa harus merintis dari awal 

5. Memperoleh sistem operasional dan administratif yang mapan 

6. Mengurangi resikoo kegagalan bisnis karena tidak harus mencari konsumen baru 

7. Menghemat waktu untuk memasuki bisnis 

8. Memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat 
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Disamping memperoleh berbagai manfaat, merger dan akuisisi juga memiliki 

kelemahan sebagai berikut (Moin, 2010): 

1. Proses intergrasi yang tidak mudah 

2. Kesulitan menentukan nilai perusahaan target secara akurat 

3. Biaya konsultan yang mahal 

4. Meningkatnya kompleksitas birokrasi 

5. Biaya koordinasi yang mahal 

6. Seringkali menurunkan moral organisasi 

7. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan 

8. Tidak menjamiin peningkatan kemakmuran pemegan saham. 

2.1.8. Abnormal Retun 

Menurut Tandelilin (2010) abnormal return adalah return aktual di sekitar periode 

peristiwa dikurangi return harapan atau prediksian pada periode peristiwa tersebut.  

Menurut Jones (2014) abnormal return adalah return saham dimana diluar dari 

ekspektasi terhadap basis dari resiko tersebut 

Setelah penyesuaian dari return perusahaan yang ada, dengan menggunakan index 

model, porsi yang tersisa dari return aktual adalah abnormal return yang mewakili 

peristiwa tertentu yang terjadi. (Jones, 2014) 

 

Keterangan :  ARit    =  Return  tak normal sekuritas i  pada hari t 

Rit =   Return aktual sekuritas i pada hari t   

E(Rit) = Return ekspektasi sekuritas i pada hari t ,           
berdasarkan hubungan index model 

Abnormal Return = ARit = Rit – E(Rit) 
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Brown dan Warner dalam Tandelilin (2010) menjelaskan untuk mengestimasi 

return yang diharapkan digunakan tiga model, yaitu : 

1. Mean Adjusted Model 

Jika pasar adalah efisien dan return saham bervariasi secara random disekitar nilai 

sebenarnya (true value) , maka rata-rata return sekuritas yang dihitung dari periode 

sebelumnya dapat digunakan sebagai return harapan. Jika  return  harian digunakan, 

maka kurangkan rata-rata return harian dari return harian aktual utuk memperololeh 

return yang tidak normal. 

  Keterangan : 

ARi,t = Return  tak normal sekuritas i  pada hari t 

Ri,t = Return aktual sekuritas i pada hari t 

Ri = Rata-rata return sekuritas i selama sekian hari sebelum hari t 

Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan periode sebelum 

periode peristiwa. Periode peristiwa (event period) disebut juga periode pengamatan atau 

jendela peristiwa (event window). 

2. Market Model 

Teknik ini merupakan cara yang lebih canggih dengan menggambarkan 

hubungan antara sekuritas dengan pasar dalam sebuah persamaan regresi linier sederhana 

antara return sekuritas dengan return pasat. Market model digambarkan sebagai berikut:

    

 

Keterangan: 

α1 = Intercept untuk sekuritas ke-i 

ARi,t = Ri,t – Ri 

Ri = 1 + βiRm + ϱi 
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β1 = Koefisien regredi yang menyatakan  slope garis regresi 

ε i.j = Kesalahan residu sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j. 

3. Market Adjusted Model 

Pergerakan saham-saham individual sering dihubungkan dengan pergerakan 

bersama dalam pasar. Untuk itu, satu teknik untuk menghitung abnormal return 

sekuritas yang dihitung dari periode sebelumnya dapat digunakan sebagai return 

harapan. Jika return harian digunakan, maka kurangkan rata-rata return harian 

dari return harian aktual untuk memperoleh return tak normal. 

 

Keterangan : 

AR it = Abnormal Return dari masing – masing saham i pada hari ke- t 

R it = Actual Retun Saham i pada hari ke- t 

R mt = Return Pasar pada hari ke- t 

2.1.9 Return Saham 

Menurut Tandelilin (2010), ketika orang membeli aset finansial, keuntungan atau 

kerugian dari investasi disebut return atas investasi. Total return atas investasi umumnya 

mempunyai 2 komponen. Pertama, yield merupakan komponen return yang 

mencerminkan alira kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodic dari suatu 

investasi. Kedua, nilai asset yang dibeli mungkin berubah, yang berarti ada capital gain 

atau capital loss. Untuk saham, harganya bisa mengalami peningkatan sehingga 

pemegangnya dikatakan memperoleh capital gain atau juga bisa mengalami penurunan 

yang disebut capital loss. Besarnya return total dapat dihitung dengan formula berikut :  

 

 

 

AR it = R it – R mt 

R it = Pit – Pit-1  
     Pit-1 
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Keterangan  

  Rit = Dividen pada periode t 

  Pit = Harga Saham i pada periode t 

  Pit-1 = Harga Saham i pada periode t-1 

Jogiyanto (2013) membedakan return saham menjadi 2 jenis yaitu return realisasi 

(realized return) dan return ekspektasi (expected return). Return realisasi merupakan 

return yang sudah terjadi dan dihitung berdasarkan data historis. Return ini merupakan 

selisih harga sekarang dengan harga sebelumnya secara relatif. Return realisasi ini 

penting dalam mengukur kinerja perusahaan dan sebagai penentuan return dan resiko 

dimasa mendatang dan bersifat tidak pasti.  

Menurut Jones (2014), dalam investasi return dibedakan menjadi 2 komponen 

yaitu yield dan capital gain/ loss. Yield merupakan arus kas periodik (atau pendapatan) 

dari investasi yang telah dilakukan, baik itu berupa bunga (dari obligasi) atau dividen 

(dari saham). Yield dihitung berdasarkan arus kas sekuritas biasanya relatif pada satu 

harga, seperti harga pembelian atau harga pasar saat ini. Sedangkan capital gain (or loss) 

adalah perubahan harga terhadap aset yang di beli, dapat berupa kenaikan harga maupun 

penyusutan terhadap harga aset tersebut. Secara sederhana capital gain (or loss) dapat 

diartikan sebagai keuntungan atau kerugian yang diterima investor yang disebabkan oleh 

adanya perbedaan atau selisih harga jual dengan harga beli aset. 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 Perusahaan-perusahaan yang listed di BEI akan melakukan merger dan akuisisi. 

Perusahaan yang telah melakukan merger dan akuisisi akan mempengaruhi reaksi pasar. 

Reaksi pasar ini yang berakibat dari pengumuman merger dan akuisisi perusahaan akan 
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mengakibatkan abnormal return. Abnormal return terjadi karena naik turunnya saham 

akibat pengumuman merger dan akuisisi. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

  

 

      

 

 

 Sumber : diolah peneliti, 2015 

2.3. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai event studies merupakan bagian dari hipotesis semistrong 

dalam  teori efisiensi pasar. Penelitian event studies dilakukan untuk menguji seberapa 

cepat harga saham berubah ketika terjadi suatu kerjadian peristiwa. Peristiwa dalam 

penelitian ini adalah pengumuman merger dan akuisisi.  

Penelitian untuk menginvestigasi pengaruh merger dan akuisisi banyak 

dilakukan, namun hasilnya tidak selalu konsisten. Penelitian yang dilakukan Auqie 

(2013) bertujuan untuk melihat apakah pengumuman merger dan akuisisi ini 

memberikan dampak pada return saham dan perubahan kinerja perusahaan bagi 

pemegang saham bidder firm disekitar tanggal pengumuman, sampel dalam penelitian ini 

Perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi tahun 2011-2014 

(Pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman) 

 

Reaksi Pasar 

Return Saham Abnormal Return  

Apakah terdapat perubahan pada return dan abnormal return sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi? 
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adalah 32 badan usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan M&A 

selama periode 2009-2012 dan 15 badan usaha yang memliki laporan keuangan satu 

tahun sebelum dan satu tahun sesudah pengumuman M&A. Teknik analisis yang 

digunakan adalah One Sample T-test dan Uji Wilcoxon Signed Rank. Sedangkan untuk 

mengetahui perbedaan kinerja sebelum dan sesudah M&A dengan menggunakan Paired 

T-test. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat penurunan baik dalam abnormal return 

maupun ROA. Tidak ada dampak signifikan yang diterima oleh pemegang saham bidder 

firm baik dilihat dari efisiensi pasar maupun kinerja keuangan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hutagalung (2002), mengenai reaksi pemegang 

saham terhadap pengumuman merger dan akuisisi di Bursa Efek Jakarta, perusahaan 

yang melakukan merger dan akuisisi adalah sebanyak 47 perusahaan dari tahun 1997 

sampai 2002. Metode yang digunakan adalah event studies menggunakan adjusted 

model, yang mana hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa adanya perbedaan rata-

rata abnormal return positif yang diterima perusahaan. Periode penelitian menggunakan 

periode pengamatan 31 hari (yaitu 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman) 

terhadap 47 perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah ada perbedaan signifikan positif 

rata-rata abnormal return yang diterima perusahaan sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi. 

Saiful (2003), melakukan penelitian terhadap pengumuman merger dan akuisisi 

terhadap abnormal return perusahaan target dan industri sejenis dari tahun 1991-1997, 

penelitian menggunakan teknik event study. Sampel akhir yang memenuhi kriteria 

adalah 30 perusahaan target dan 241 perusahaan non target dalam industri sejenis. Hasil 

dari penelitian ini telah ditemukan rata-rata dan kumulatif abnormal return yang 

diperoleh perusahaan target dan non target dalam industri sejenis adalah positif. 
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Penelitian yang dilakukan Darlis dan Zirman yang bertujuan untuk  menguji 

reaksi pasar dan kinerja keuangan akibat publikasi akuisisi pada perusahaanm 

pengakuisisi di BEI tahun 2004-2008. Metode yang dilakukan adalah purposive 

sampling dan terdapat 14 perusahaan pengakuisisi (acquirer) yang memenuhi kriteria 

sampel. Uji yang digunakan adalah Uji Paired Sample T-test dan Uji Kolmogorov-

Smirnov  Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak ada perbedaan secara 

signifikan rasio keuangan secara menyeluruh untuk 1 tahun sebelum dan 1 tahun setelah. 

Penelitian yang dilakukan Nike Astria (2013), yang bertujuan untuk 

menunjukkan bagaimana reaksi padar modal atas pengumuman merger dan akuisisi 

dengan menggunakan indikator abnormal return. Periode penelitian adalah tahun 2006-

2008. Periode peristiwa yang diambil adalah 10 hari sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi dan 10 hari sebelum pengumuman M&A. Alat statistik pengujian adalah 

Wilcoxon Signed Rank Test. Hasil yang didapat adalah ada perbedaan signifikansi 

abnormal return pada periode sebelum-sesudah M&A.  

Sedangkan menurut Payamta & Setiawan (2004), bertujuan untuk menganalisis 

pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

keuangan dan return saham terhadap 53 perusahaan dan yang masuk dalam sampel 

adalah 16 perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengujian secara serentak 

terhadap semua rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas) 

perusahaan manufaktur setelah melakukan merger dan akuisisi ternyata tidak mengalami 

perbaikan dibandingkan dengan sebelum melaksanakan merger dan akuisisi. Abnormal 

return sesudah merger dan akusisi adalah negatif dengan periode jendela 45 hari ( 22 hari 

sebelum dan 22 sesudah merger dan akuisisi). 
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Penelitian yang dilakukan oleh Fridha Kurnia Ekawati (2010) tentang Analisis 

Pengumuman Akusisi terhadap Return Saham Perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor 

yang Go Publik di BEI. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

dari perusahaan yang go publik di BEI yang melakukan akuisisi selama tahun 2004-2009 

meliputi 7 perusahaan Akuisitor dan 6 perusahaan Non Akuisitor, data tersebut terdiri 

dari harga saham harian perusahaan selama 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman akuisisi. Analisa statistik yang digunakan adalah uji beda dua sampel 

berpasangan (paired sample t test). Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa tidk 

terdapat perbedaan yang signifikan Return Saham perusahaan Akuisitor dan Non 

Akuisitor selama periode pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman 

akuisisi, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

pada Return Saham perusahaan Akuisitor dan Non Akuisitor setelah pengumuman 

akuisisi tidak terbukti kebenarannya. 

Meilany (2008), melakukan penelitian tentang analisis pengaruh merger dan 

akuisisi terhadap return saham, volume perdagangan, resiko sistematis, dan kinerja 

keuangan pada perusahaan go public di BEI menunjukkan hasil bahwa variabel return 

saham pada perusahaan akuisisi dan resiko sistematis pada perusahaan merger yang 

berbeda signifikan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Sample yang dipakai 

adalah 8 perusahaan yang melakukan merger dan 5 perusahaan yang melakukan akuisisi. 

Periode waktu sample yang dipakai disini adalah dari tahun 1999-2005. Metode yang 

dipakai adalah uji beda paired sample, wilcoxon sined rank test, dan analisis diskriminan. 

Wibowo dan Pakereng (2001) melakukan pengujian terhadap pengaruh 

pengumuman merger dan akuisisi terhadap return saham perusahaan akuisitor dalam 

sektor industri. Teknik sampling menggunakan purposive sampling, dari 35 perusahaan 
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industri manufaktur yang masuk kriteria adalah 7 perusahaan dari tahun 1991 sampai 

1997. Metoda penelitian ini merupakan event studies yang menggunakan pendekatan 

abnormal return, model yang digunakan adalah market adjusted model. Pengujian yang 

dilakukan hasilnya adalah informasi tentang merger dan akuisisi yang diumumkan oleh 

akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return saham perusahaan akuisitor. 

Penelitian Sparta dan Wijaya (2012) mengenai Analisis Event Study: Dampak 

Bom Bali II, JW Marriotts dan Ritz Carlton terhadap Harga Saham di Bursa Efek 

Indonesia (Study Kasus Saham Industri Perbankan). Penelitian ini menggunakan event 

study sebagai hipotesis satu, dua dan tiga. Periode observasi adalah 5 hari sebelum dan 5 

hari sesudah peristiwa. Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank yang 

dimana industri bank tersebut sudah go public di pasar saham. Estimasi periode yang 

digunakan untuk mendapatkan model pasar adalah 40 hari sebelum periode observasi. 

Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa peristiwa 2 bom ini tidak dipengaruhi 

oleh abnormal return karena abnormal return pada periode observasi tidaklah signifikan. 

Kedua event tersebut juga tidak memberikan efek terhadap saham investor pada industry 

bank karena tidak ada perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah kejadian dua 

bom tersebut. 

Penelitian yang dilakukan M.Hadyanshah (2013) mengenai analisis return, 

abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham perusahaan atas pengumuman 

merger dan akuisisi. Pemilihan sample menggunakan teknik purposive sampling dan 

terpilih 34 perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada periode tahun 2000-

2012. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalaah paired sample t-test. Periode 

observasi yang dilakukan adalah 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
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pada peristiwa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi pada return dan 

abnormal return. 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu  

 Judul Peneliti Variabel Metode  Hasil 
1 Vally Auqie 

(2013) 
Dampak Merger dan 
Akuisisi terhadap 
Abnormal Return dan 
Kinerja Keuangan 
Bidder Firm di Sekitar 
Tanggal Pengumuman 
Merger dan Akuisisi 
pada perusahaan yang 
terdaftar pada BEI 
periode 2009-2012,  

 

Abnormal 
Return dan 

Kinerja 
Keuangan 

One Sample 
t-test, uji 
Wilcoxon 
Signed Rank 
dan Paired T-
test 

Terdapat penurunan baik dalam 
abnormal return maupun ROA. Tidak 
ada dampak signifikan yang diterima 
oleh pemegang saham bidder firm 
baik dilihat dari efisiensi pasar 
maupun kinerja keuangan. 

2 Astria (2013) Analisis Dampak 
Pengumuan Merger 
dan Akuisisi Terhadap 
Return Saham 
Perusahaan Akuisitor 
yang Terdaftar di BEI 
Tahun 2006-2008 

Abnormal 
Return 

uji wilcoxon Hasil dari penelitian ini adalah 
ditemukannya perbedaan  yang 
signifikan abnormal return terhadap 
pengumuman sebelum dan sesudah 
merger dan akuisisi  

3 Payamta dan 
Setiawan 
(2004) 

Analisis Pengaruh 
Merger dan Akuisisi 

Terhadap Kinerja 
Perusahaan Publik di 

Indonesia 

Rasio 
Keuangan 

dan 
Abnormal 

Return 

Uji Wilcoxon, 
Uji Manova 

Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa perusaahan yang melakukan 
merger dan akuisisi ternyata setelah 
melakukan merger dan akuisisi tidak 
mengalami perbaikan dibandingkan 
sebelum melakukan merger dan 
akuisisi 

4 Darlis dan 
Zirman (2011) 

Dampak Publikasi 
Akuisisi Pada 
Perusahaan 

Pengakuisisi 

Rasio 
Keuangan 

dan 
Abnormal 

Return 

Uji Paired 
Sample T-test 

dan Uji 
Kolmogorov-

Smirnov 

Hasil Penelitian ini dapat diketahui 
bahwa tidak ada perbedaan secara 
signifikan rasio keuangan secara 
menyeluruh untuk 1 tahun sebelum 
dan 1 tahun setelah akuisisi. Tetapi 
terdapat penurun yang signifikan 
untuk abnormal return pada 
perusahaan pengakuisisi. 

5 Hutagalung 
(2003) 

Reaksi Pemegang 
Saham Terhadap 

Pengumuman Merger 
dan Akuisisi di Bursa 

Efek Jakarta 

Abnormal 
Return 

Uji Beda Hasil dari penelitian ini adalah 
terdapat perbedaan signifikan positif 
abnormal return pada saat sebelum 
dan sesudah merger dan akuisisi 

6 Saiful 
(2003) 

Abnormal Return 
Perusahaan Target dan 

Industri Sejenis 
Sekitar Pengumuman 
Merger dan Akuisisi 

Abnormal 
Return 

Paired 
Sample T-test 

Penelitian ini menemukan rata-rata 
dan kumulatif abnormal return yang 
diperoleh perusahaan target dan non 
target dalam industri sejenis adalah 
positif. 

7 Fridha Kurnia 
Ekawati 
(2010) 

Analisis Pengumuman 
Akusisi terhadap 

Return Saham 
Perusahaan Akuisitor 

dan Non Akuisitor 

 
 

Return 
Saham  

 
Paired 

Sample T-test 

Hasil yang didapat adalah tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan 
return saham perusahaan akuisitor 
dan non akuisitor. 
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yang Go Publik di BEI  
8  Kania Intan 

Meilany  
(2008) 

Analisis Merger dan 
Akuisisi Terhadap 

Return Saham, 
Volume Perdagangan 

Saham, Resiko 
Sistematis, dan 

Kinerja Keuangan 
Pada Perusahaan Go 

Public di BEI. 

 
 
 
 

Return 
Saham 

 
 
 
 

Paired 
Sample T-test 

Hasil yang didapat adalah variabel 
return saham pada perusahaan 
akuisisi dan resiko sistematis pada 
perusahaan merger yang berbeda 
signifikan antara sebelum dan sesudah 
merger dan akuisisi. 
 
 
 

9 Wibowo dan 
Pakerang  

(2001) 

Pengaruh 
Pengumuman Merger 

dan Akuisisi 
Terhadap Return 

Saham Perusahaan 
Akuisitor dan Non 
Akuisitor dalam 

Sektor Industri Yang 
Sama di Bursa Efek 

Jakarta 

 
 
 
 

Abnormal 
Return 
Saham 

 
 
 
 

Paired 
Sample T-test 

Hasilnya adalah informasi tentang 
merger dan akuisisi yang diumumkan 
oleh akuisitor mengakibatkan adanya 
abnormal return saham perusahaan 
akuisitor. Perusahaan pengakuisisi 
memperoleh abnormal return yang 
negatif di seputar pengumuman 
merger dan dan akusisi. 

10  Sparta dan 
Wijaya 
(2012) 

Analisis Event Study: 
Dampak Bom Bali II, 
JW Marriotts dan Ritz 

Carlton terhadap 
Harga Saham di Bursa 
Efek Indonesia (Study 
Kasus Saham Industri 

Perbankan) 

 
 

Abnormal 
Return dan 

TRV 

 
 

Paired 
Sample T-test 

 

Hasil dari penelitian ini 
mengindikasikan bahwa peristiwa 2 
bom ini tidak dipengaruhi oleh 
abnormal return karena abnormal 
return pada periode observasi tidaklah 
signifikan. Kedua event tersebut juga 
tidak memberikan efek terhadap 
saham investor pada industry bank 
karena tidak ada perbedaan abnormal 
return sebelum da sesudah kejadian 
dua bom tersebut.  

11 M.Hadyanshah 
(2013) 

Analisis Return, 
Abnormal Return, dan 

Aktivitas Volume 
Perdagangan Saham 

Perusahaan Atas 
Pengumuman Merger 
dan Akuisisi (Studi 

Pada Perusahaan yang 
Terdaftar di BEI 

Tahun 2000-2012) 

 
 

Return 
Saham, 

Abnormal 
Return dan 

TRV 

 
 
 

Paired 
Sample T-test 

 

Hasil dari penelitian ini adalah tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan 
untuk return dan abnormal return 
pada periode sebelum dan sesudah 
pengumuman merger dan akuisisi. 

 Sumber : diolah peneliti, 2015 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Strategi merger dan akuisisi dipandang sebagai salah satu alternatif strategi yang 

dapat membuat pertumbuhan perusahaan semakin besar. Moin (2010) menyatakan 

tanggung jawab manajemen adalah mengorganisasikan fungsi-fungsi perusahaan 

sehingga mampu mencapai tujuan akhir yaitu untuk memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham dan meningkatkan nilai perusahaan. Merger dan akuisisi dilakukan 
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agar tujuan akhir itu terlaksana. Untuk mencapai peningkatan nilai perusahaan maka 

sinergi haruslah diperoleh dari panggabungan usaha tersebut. 

Hubungannnya teori signalling dengan akuisisi dan merger adalah manajer akan 

memberikan informasi tentang perusahaannya untuk prospek masa depan kepada publik. 

Teori signalling ini didukung oleh publik karena perusahaan yang akan melakukan 

merger dan akuisisi pastilah berkinerja yang baik. Pada saat informasi diberikan kepada 

publik dan sudah diterima oleh semua orang, pelaku pasar pasti akan 

menginterpretasikan dan menganalisis informasi tersebut masuk dalam kategori signal 

baik atau signal buruk. Reaksi pasar ini lah yang akan mengakibatkan perbedaan pada 

return dan abnormal return perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Karena 

ketika pasar menganggap informasi yang terkandung pada pengumuman ini merupakan 

signal yang baik maka pasar akan membeli saham perusahaan tersebut sehingga 

mengakibatkan harga saham meningkat. Sebaliknya jika informasi tersebut dianggap 

sebagai signal yang buruk maka pasar akan segera menjual sahamnya dan menyebabkan 

harga saham akan jadi jatuh.  

 Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, penelitian 

terdahulu dan kerangka pemikiran maka disusun hipotesis kerja sebagai berikut : 
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2.4.1 Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Perubahan Return Saham 

Meilany (2008), melakukan penelitian tentang perubahan merger dan akuisisi 

terhadap return saham, volume perdagangan, resiko sistematis, dan kinerja keuangan 

pada perusahaan go public di BEI menunjukkan hasil bahwa variabel return saham pada 

perusahaan akuisisi dan resiko sistematis pada perusahaan merger yang berbeda 

signifikan antara sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  

Wibowo dan Pakereng (2001) melakukan pengujian terhadap perubahan 

pengumuman merger dan akuisisi terhadap return saham perusahaan akuisitor dalam 

sektor industri. Pengujian yang dilakukan hasilnya adalah informasi tentang merger dan 

akuisisi yang diumumkan oleh akuisitor mengakibatkan adanya abnormal return saham 

perusahaan akuisitor. Perusahaan pengakuisisi memperoleh abnormal return ang negatif 

di seputar pengumuman merger dan dan akusisi. 

Ho (1) : Tidak terdapat perubahan  return saham sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi 

Ha (1) : Terdapat perubahan  return saham sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi 
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2.4.2. Dampak Merger dan Akuisisi terhadap Perubahan Abnormal Return Saham 

Saiful (2003), melakukan penelitian terhadap pengumuman merger dan akuisisi 

terhadap abnormal return perusahaan target dan industri sejenis dari tahun 1991-1997, 

penelitian menggunakan teknik event study. Hasil dari penelitian ini telah ditemukan 

rata-rata dan kumulatif abnormal return yang diperoleh perusahaan target dan non target 

dalam industri sejenis adalah positif. 

Penelitian yang dilakukan Darlis dan Zirman yang bertujuan untuk  menguji 

reaksi pasar dan kinerja keuangan akibat publikasi akuisisi pada perusahaanm 

pengakuisisi di BEI tahun 2004-2008. Hasil Penelitian ini dapat diketahui bahwa tidak 

ada perbedaan secara signifikan rasio keuangan secara menyeluruh untuk 1 tahun 

sebelum dan 1 tahun setelah. 

Ho(2) : Tidak terdapat perubahan abnormal return saham sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi 

Ha(2) : Terdapat perubahan abnormal return saham sebelum dan sesudah merger 

dan akuisisi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan di sini termasuk dalam kategori event study (studi 

peristiwa). Studi peristiwa merupakan analisis empiris yang dilakukan untuk 

mempelajari prilaku harga saham pada saat terjadi suatu peristiwa (Jones, 2014 : 327). 

Peristiwa yang diuji dalam penelitian ini adalah pengumuman merger dan akuisisi yang 

dilakukan perusahaan-perushaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain, jadi peneliti secara tidak 

langsung memperoleh data dari sumbernya (Suharsimi, 2002). 

Adapun data-data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai macam sumber 

sekunder yaitu Yahoo.finance.com dan Pojok BEI STIE Indonesia Banking School (IBS)  

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

listed di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan penentuan sampel yang dilakukan 

bukanlah secara random tetapi dengan cara purposive sample, dimana populasi yang 

dilakukan adalah perusahaan-perusahaan yang memenuhi standar kriteria yang 

dikehendaki peneliti. Kriteria-kriteria sample yang ditentukan adalah :  
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1. Perusahaan – perusahaan yang mengumumkan merger dan akuisisi dan 

terdaftar di BEI  

2.  Periode waktu yang diambil tahun 2011 – 2014  

3. Aktif diperdagangkan dengan periode pengamatan 10 hari. Pengamatan 10 

hari tersebut terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa merger dan akuisisi (t-5) 

dan 5 hari sesudah merger dan akuisisi (t+5) 

4. Tidak melihat motif emiten dalam melakukan merger dan akuisisi 

5. Tidak menjadi sample jika pada tanggal seputar pengumuman merger dan 

akuisisi terdapat kebijakan seperti, pengumuman pembagian  dividen, bonus, 

right issue. 

3.4 Operasional Variabel  

a. Actual Return  Saham 

Return merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi. Return dibedakan 

menjadi dua, yaitu return realisasi (return yang terjadi atau dapat juga disebut sebagai 

return sesungguhnya) dan expected return (return yang diharapkan oleh investor).  

Actual Return saham diperoleh dengan mencari selisih antara harga sahaam penutupan 

harian dikurangi harga saham hari sebelumnya kemudian dibagi dengan harga saham 

hari sebelumnya (Tandelilin, 2010) : 

 

 

Keterangan : 

Pit = harga saham i pada saat t 

Pit-1 = harga saham i pada saat t – 1 

Rit = return saham i pada saat t 

R it = Pit – Pit-1  
     Pit-1 
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b. Abnormal Return  

 Jones (2014) dalam Investments Principles and Concepts, abnormal return 

adalah selisih return dari return yang didapat dan diekspektasikan berdasarkan index 

model yang digunakan (Tandelilin, 2010). 

 

 Keterangan :  

ARit = abnormal return saham i pada periode t 

Rit = return saham i pada periode t 

E(Rit) = return ekpektasi pada periode t 

 

 Return Ekspektasi (expected return)   

Expected return dihitung menggunakan Market Adjusted Model. Dalam model 

ini expected return merupakan return saham yang diukur dengan menggunakan Indeks 

Harga Saham Gabungan (IHSG), return ini diperoleh dengan cara mencari selisih antara 

IHSG pada hari tertentu dikurangi IHSG hari sebelumnya kemudian dibagi IHSG hari 

sebelumnya (Tandelilin, 2010): 

 

 

Keterangan: 

E(Rit) = Return Ekspektasi pada saat t 

Imt = IHSG pada saat hari t 

Imt-1 = IHSG pada saat hari t-1 

 

 

Abnormal Return = ARit = Rit – E(Rit) 

E(Rit) = Imt – Imt-1 
         Imt-1 
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c. Periode Pengamatan  

 Periode pengamatan adalah periode peristiwa sebelum dan sesudah peristiwa 

terjadi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian event study, dimana periode 

pengamatan dibagi menjadi 2 yaitu periode estimasi dan periode kejadian. Model yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah market adjusted model, dimana model ini tidak 

perlu menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi (Jogiyanto, 

2012). 

Peristiwa atau event yang dipilih dalam penelitian ini adalah peristiwa 

pengumuman merger dan akuisisi pada periode 2011-2014 dimana fokus dalam 

penelitian ini adalah dampak dari kedua peristiwa tersebut terhadap reaksi pasar modal 

dilihat dari return saham dan abnormal return. Event period yang digunakan pada 

peristiwa pengumuman merger dan akuisisi adalah selama 10 hari (dari t-5 sampai 

dengan t+5) yang terdiri dari 5 hari sebelum pengumuman merger dan akuisisi dan 5 hari 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi.  

Menurut Jogiyanto (2012), lamanya pemilihan jendela tergantung jenis 

peristiwanya. Jika peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang nilai ekonomisnya dapat 

ditentukan dengan mudah maka periode jendela dapat pendek, sebaliknya jika peristiwa 

yang nilai ekonomisnya sulit ditentukan maka diperlukan waktu pengamatan yang lebih 

panjang. Mackinlay (1997) menyatakan bahwa jika waktu terjadinya peristiwa dapat 

diketahui secara tepat, maka kemampuan statistik untuk mengidentifikasi dampak dari 

suatu peristiwa akan lebih baik menggunakan event period yang lebih pendek. 

Penentuan event period yang terlalu pendek atau panjang akan memungkinkan 

terjadinya bias dalam melihat pengaruhnya. Mackinlay (1997) juga menjelaskan bahwa 

terdapat dua masalah yang akan dihadapi dalam penentuan panjang atau pendeknya 

event period. Pertama, event period yang semakin panjang akan mengurangi kekuatan 

Dampak Merger..., Gea Febia Ekaputri, Ak.-IBS, 2015



44 
 

uji statistiknya. Kedua, semakin panjang event period, akan semakin sulit dalam 

mengontrol adanya confounding effect yang disebabkan oleh adanya publikasi informasi 

lain yang bersamaan dengan event yang diteliti. Jika event period yang digunakan terlalu 

pendek, memungkinkan reaksi pasar secara keseluruhan kurang dapat dilihat. Alasan 

pemilihan rentang waktu pada peristiwa pengumuman merger dan akuisisi karena jumlah 

hari kerja bursa dalam 1 minggu adalah 5 hari kerja, sehingga dapat dikatakan 

pengambilan event period ini menjadi 1 minggu sebelum dan 1 minggu sesudah 

peristiwa, pada periode tersebut reaksi pasar sudah dapat terlihat. Selain itu alasan event 

period yang diambil untuk peristiwa pengumuman merger dan akuisisi adalah karena 

pengumuman merger dan akuisisi merupakan informasi yang mudah diterima pasar dan 

cenderung memiliki dampak yang bersifat sementara bagi pasar modal, selain itu 

pemilihan periode juga digunakan untuk menghindari peristiwa lain yang akan 

menyebabkan perubahan harga saham. 

Periode peristiwa (event period) diambil dari lima hari perdagangan saham 

sebelum terjadinya peristiwa (t-05) hingga lima hari perdagangan saham setelah 

terjadinya peristiwa (t+05). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang 

terjadinya perubahan return dan abnormal return akibat pengumuman merger dan 

akuisisi dilakukan oleh Vallie Auqie (2013), Fridha Kurnia Ekawati (2010), dan Sparta 

dan Wijaya (2012) juga menggunakan event window 5 hari sebelum (t-5 sampai t0) 

peristiwa dan 5 hari sesudah (t0 sampai dengan t+5) peristiwa, sehingga dengan dasar 

alasa diatas dan penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan window 5 hari sebelum 

dan 5 hari sesudah. 

Dari rumus diatas maka dapat dibuat tabel 3.1 seperti dibawah untuk 

memudahkan definisi operasional variabelnya. 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator Pengukuran Skala 
1 Actual 

Return 
 

Merupakan selisih antara harga saham 
penutupan harian dikurangi harga saham 
hari sebelumnya kemudian dibagi dengan 
harga saham hari sebelumnya 

 
R it = Pt – Pt-1 

              Pt-1 

 
Rasio 

2 Abnormal 
Return 

 

Merupakan selisih return saham yang 
dihitung dari return yang didapat dikurangi 
return ekspektasi 
 

 
 

AR it = R it – E(R it) 
 

 
 

Rasio 

3 Return 
Ekspektasi 

Merupakan selisih antara IHSG pada hari 
tertentu dikurangi IHSG hari sebelumnya 
kemudian dibagi IHSG hari sebelumnya 

 
 

E(Rit) = Imt - I mt-1 
                 I. mt-1 

 
Rasio 

4 Merger 
dan 

Akuisisi 
 

Merupakan sebuah kejadian dimana 
perusahaan melakukan sebuah keputusan 
untuk penggabungan usaha 

5 hari sebelum merger 
dan akuisisi 

 
5 hari sesudah merger 

dan akuisisi 

 
Pengamatan 

Sumber : dari peneliti, (2015) 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang dipakai pada penelitian ini adalah data sekunder. Data-data 

tersebut akan diperoleh dari bagian I-Camel di BEI dan ICMD yang diperoleh dari BEI 

juga. Kriteria yang akan diambil : 

1. Perusahaaan-perusahaan yang listed di BEI dan melakukan merger dan 

akuisisi pada tahun 2011 sampai tahun 2014 

2. Harga saham harian dan IHSG harian untuk masing-masing sampel 

perusahaan selama periode waktu pengujian. Data diperoleh dengan 

mengakses data base BEI. Pengambilan return  saham di closing price.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Teknik Pengolahan Data 

Untuk mengetahui dampak peristiwa merger dan akuisisi terhadap beberapa 

indikator yang biasa digunakan untuk melihat untuk melihat reaksi pasar yang tercermin 

dari perubahan return dan abnormal return diperlukan suatu pengujian hipotesis. Tujuan 

pengujian hipotesis ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan return , 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

Pengukuran terhadap variabel diukur dengan rumus masing-masing dengan cara : 

1. Menghitung rata-rata return saham, abnormal return saham perusahaan sampel 

dengan periode t-5 sampai t+5. Setelah mendapatkan hasil rata-rata return 

saham, abnormal return saham selama t-5 dan t+5 kemudian melakukan 

penjumlahan keseluruhan selama 10 hari. Selanjutnya setiap rata-rata tersebut 

dibagi dengan jumlahnya masing-masing, sehingga peneliti dapat melakukan 

analisi teknikal dengan melihat pergerakan perubahan  return saham dan 

abnormal return saham. 

2. Menghitung standar deviasi dari return saham dan abnormal return saham 

dengan periode yang sama untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam 

pengolahan data 

3. Setelah melakukan analisis untuk mendapatkan data return dan abnormal return, 

peneliti melakukan uji paired sample t test untuk mengetahui apakah terjadi 

perubahan terhadap return saham dan abnormal return saham yang signifikan 

atau tidak, sehingga peneliti dapat membahas hasil penelitian dan dapat 

menyimpulkan mengenai penelitian ini. 

Dampak Merger..., Gea Febia Ekaputri, Ak.-IBS, 2015



47 
 

3.6.2. Analisis Hipotesis 

1. Pengujian Menggunakan paired sample t test (Uji Beda Dua Sampel 

Berpasangan) 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara 

dua kelompok sampel yang berpasangan (berhubungan). Maksudnya disini adalah 

sebuah sampel tetapi mengalami dua perlakuan yang berbeda.  

Maka dapat dibuat langkah-langkah pengujian : 

1. Merumuskan hipotesis 

2. Memproses data dengan Kolmogorov-smirnov dengan bantuan software 

SPSS. Data-data return dan abnormal return sebelum dan setelah merger dan 

akuisisi digunakan sebagai input data 

3. Membuat Kesimpulan  

Dengan menggunakan tikat signifikansi α = 5%, maka jika prob < taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan α = 5%, maka variabel tersebut 

berpengaruh signifikan, berarti terdapat perbedaan secara statistik sigifikan 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 
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BAB IV 

ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini akan membahas mengenai dampak merger dan akuisisi terhadap 

return dan abnormal return saham. Adapun indikator yang digunakan adalah return dan 

abnormal return saham 10 hari periode pengamatan disekitar peristiwa merger dan 

akuisisi tersebut, yaitu pada t-5 dan t+5. Adapun sampel yang diambil adalah saham 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang aktif diperdagangkan di BEI. 

Dalam bab ini terdiri atas gambaran umum sampel penelitian, analisis terhadap data 

penelitian dan pengujian hipotesis. 

4.1 Gambaran Umum dan Deskripsi Data 

Penelitian ini menggunakan 2 indikator yaitu return dan abnormal return saham. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi yang aktif diperdagangkan di bursa efek 

dan juga memiliki data yang lengkap dan tidak melakukan kebijakan lain seperti right 

issue, warrant, stock split, pembagian dividend an pengumuman lainnya pada tahun yang 

sama. Berikut adalah nama perusahaan : 
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Tabel 4.1 Perusahaan Yang Melakukan Merger dan Akuisisi 

Tahun  Emiten  Tanggal Efektif   Sektor  

2012 
 
SUPR.JK  16-Mar-12  Infrastruktur, utilitas, dan transportasi  

2012  MBSS  19-Mar-12  Infrastruktur, utilitas, dan transportasi  
2011  UNVR  6-Jan-11  Manufaktur  
2014  AISA   22-May-14  Manufaktur  
2011  BBRI  14-Mar-11  Perbankan  
2014  BBCA  24-Feb-14  Perbankan  
2011 MAPI  12-Oct-11  Perdagangan, jasa, dan investasi  
2012  TURI  19-Sep-12  Perdagangan, jasa, dan investasi  
2013 TELE 10-Sep-13  Perdagangan, jasa, dan investasi  
2011  ANTM  18-May-11  Pertambangan  
2012  SUGI  9-Nov-12  Pertambangan  
2013 BYAN 31-Jul-13  Pertambangan  
2013 SIMP 10-Jun-13  Pertanian  
2014  AALI  24-Jul-14  Pertanian  
2011  APLN  13-Apr-11  Properti & Real Estate  
2012  ASRI  28-Aug-12  Properti & Real Estate  
2013 NRCA 13-Dec-13  Properti & Real Estate  
2014  MDLN  20-Feb-14  Properti & Real Estate  
2013 TLKM 18-Dec-14  Telekomunikasi  
2014  EXCL  4-Apr-14  Telekomunikasi  

Sumber : Data diolah penulis, 2015 

4.2 Analisis Deskriptif Statistik 

 Analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian yang 

digunakan untuk menganalisis data. Analisis deskriptif ini dilakukan dengan cara 

menganalisis nilai maximum, minimum, mean dan standar deviation. Fluktuasi return 

dan abnormal return perdagangan harian sebelum dan sesudah dapat dijabarkan dalam 

analisis deskriptif ini. 
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4.2.1 Return Saham 

 Berikut akan ditampilkan gambaran deskriptif mengenai data return saham mean 5 

hari sebelum dan return saham 5 hari sesudah peristiwa merger dan akuisisi. 

Tabel 4.2 Rata-Rata Return Saham 

  
Rt Sebelum Rt Sesudah 

H_1 0.00644 0.00644 
H_2 -0.00877 -0.00149 
H_3 0.00818 -0.00196 
H_4 0.00898 -0.04227 
H_5 0.00390 0.00028 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

Tabel 4.3 Hasil Analisis Deskriptif Return Saham 
Statistics 

 Rt Sebelum Rt Sesudah 
N Valid 5 5 
   
Mean .0037461 -.0078021 
Median .0064405 -.0014932 
Std. Deviation .00726215 .01955965 
Minimum -.00877 -.04227 
Maximum .00898 .00644 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

 Pada tabel 4.3 dapat dilihat 2 variable return saham dengan pengamatan 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah merger dan akuisisi. Pada hari pengamatan dengan return 

saham 5 hari sebelum pengumuman yang terendah adalah pada hari ke 2 sebelum 

pengumuman yaitu sebesar -0.00877 sedangkan tertinggi pada hari ke 4 sebelum 

pengumuman yaitu sebesar 0.00898. Rata-rata return saham sebelum pengumuman yaitu 

sebesar 0.0037461, median sebelum pengumuman yaitu 0.0064405 dan standar deviasi 

sebesar 0.00726215. 
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 Sedangkan pada variabel return saham sesudah merger dan akuisisi memiliki hari 

terendah pada hari ke 4 setelah pengumuman yaitu -0.04227 dan hari tertinggi pada hari 

ke 1 setelah pengumuman yaitu 0.00644. Rata-rata return saham sesudah pengumuman 

yaitu sebesar -0.0078021, median sesudah pengumuman yaitu -.0014932 dan standar 

deviasi sebesar 0.01955965. 

 Berikut dapat dilihat grafik untuk rata-rata return saham.  

Grafik 4.3.1 Rata-rata Return saham antara Kondisi Sebelum dan Sesudah Merger dan 

Akuisisi 

 

  Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

  Grafik di atas memperlihatkan terjadinya penurunan return saham dari kondisi 

sebelum ke kondisi sesudah merger dan akuisisi, yaitu semula 0.0037461 menjadi -

0.0078021. Di sisi lain, standar deviasi mengalami kenaikan dimana kondisi sebelum 

merger dan akuisisi sebesar 0.00726215 menjadi sesudah merger dan akuisisi 

0.01955965.  

 

Return Saham t-5 Return Saham t+5

Series1 0.0037461 -0.0078021

-0.01
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-0.006

-0.004

-0.002

0
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4.2.1 Abnormal Return 

  Berikut akan ditampilkan gambaran deskriptif mengenai data abnormal return 

saham mean 5 hari sebelum dan abnormal return saham 5 hari sesudah peristiwa merger 

dan akuisisi. 

Tabel 4.4 Rata-Rata Abnormal Return Saham 

  Art Sebelum Art Sesudah 
H_1 -0.00065 -0.00065 
H_2 -0.01586 -0.00859 
H_3 0.001081 -0.00906 
H_4 0.00189 -0.04937 
H_5 -0.0032 -0.00682 

   Sumber : Data diolah peneliti, 2015  

Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif Abnormal Return Saham 
Statistics 

 Art Sebelum Art Sesudah 
N Valid 5 5 

Missin
g 

17 17 

Mean -.0033489 -.0148970 
Median -.0006545 -.0085882 
Std. Deviation .00726215 .01955965 
Minimum -.01586 -.04937 
Maximum .00189 -.00065 

   Sumber : Data diolah peneliti, 2015  

  Pada tabel 4.5 dapat dilihat 2 variable abnormal return saham dengan 

pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah merger dan akuisisi. Pada hari 

pengamatan dengan abnormal return saham 5 hari sebelum pengumuman yang terendah 

adalah pada hari ke 2 sebelum pengumuman yaitu sebesar -0.015863 sedangkan tertinggi 

pada hari ke 4 sebelum pengumuman yaitu sebesar 0.00188982. Rata-rata abnormal 

return saham sebelum pengumuman yaitu sebesar -0.003348908, median sebelum 

pengumuman yaitu -.0006545 dan standar deviasi sebesar 0.00726215. 
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 Sedangkan pada variabel abnormal return saham sesudah merger dan akuisisi 

memiliki hari terendah pada hari ke 4 setelah pengumuman yaitu -0.04968 dan hari 

tertinggi pada hari ke 1 setelah pengumuman yaitu -0.00065279. Rata-rata return saham 

sesudah pengumuman yaitu sebesar -0.014897043, median sesudah pengumuman yaitu  -

.0085882 dan standar deviasi sebesar 0.01955965. 

  Berikut dapat dilihat grafik untuk rata-rata abnormal return saham.  

 
Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

Grafik 4.5.1 Rata-rata Abnormal Return saham antara Kondisi Sebelum dan Sesudah 

Merger dan Akuisisi 

  Grafik di atas memperlihatkan terjadinya penurunan abnormal return saham dari 

kondisi sebelum merger dan akuisisi ke kondisi sesudah merger dan akuisisi, yaitu 

semula -0.0033489 menjadi -0.014897. Di sisi lain, standar deviasi mengalami kenaikan 

dimana kondisi sebelum merger dan akuisisi sebesar 0.00726215 menjadi sesudah 

merger dan akuisisi sebesar 0.01955965.   

Abnormal Return Saham t-5 Abnormal Return t+5

Series1 -0.0033489 -0.014897
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4.3 Hasil Analisis Data 

 Pada pengujian hipotesis ini terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data yang 

menggunakan Kolmogorov smirnov untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi 

normal atau tidak. Setelah dilakukan uji normalitas dan data sudah terdistribusi normal 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian uji t berpasangan atau paiered 

sample t test. Pengujian ini dengan melakukan perbandingan rata-rata return saham dan 

abnormal return saham. 

4.3.1 Pengujian Hipotesis 

4.3.1.1 Hipotesis 1 

 Hipotesis yang akan diuji adalah apakah terdapat perubahan return saham 

sebelum dan sesudah peristiwa merger dan akuisisi. Untuk melihat adanya perubahan 

return saham maka terlebih dahulu dilakukan pengujian statistik yang bertujuan untuk 

melihat signifikansi return saham yang terjadi selama event window. Signifikansi yang 

dimaksud adalah bahwa return saham secara statistic signifikan tidak sama dengan nol, 

positif untuk kabar baik dan negatif untuk kabar buruk (Jogiyanto, 2013). Analisis return 

saham ini dilakukan melalui uji one-sample T test untuk sample tunggal. Adapun hasil 

pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah ini 
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Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Return Saham 

  Mean t Sig. (2-tailed) Keterangan 

Rt-5 0.0039 0.968 0.345 Tidak Signifikan 
Rt-4 0.00899 1.243 0.229 Tidak Signifikan 
Rt-3 0.00818 0.946 0.356 Tidak Signifikan 
Rt-2 -0.0088 -3.177 0.005 Signifikan 
Rt-1 0.00644 1.285 0.214 Tidak Signifikan 
Rt+1 0.00644 0.952 0.353 Tidak Signifikan 
Rt+2 -0.0015 -0.256 0.801 Tidak Signifikan 
Rt+3 -0.002 -0.651 0.523 Tidak Signifikan 
Rt+4 -0.0423 -0.932 0.363 Tidak Signifikan 
Rt+5 0.00028 0.075 0.941 Tidak Signifikan 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

 Dapat dilihat dari hasil tabel 4.6 diatas hasil perhitungan harian return saham 

selama periode penelitian 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah perngumuman merger dan 

akuisisi terdapat return saham signifikan dengan t-hitung -3.177 pada 2 hari sebelum 

pengumuman merger dan akuisisi. Tapi sebaliknya tidak terdapat perubahan return 

saham yang signifikan pada return saham setelah pengumuman merger dan akuisisi.  

  Dari tabel deskriptif sebelumya dapat dilihat 2 variable return saham dengan 

pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah merger dan akuisisi. Pada hari 

pengamatan dengan return saham 5 hari sebelum pengumuman memiliki rata-rata return 

saham sebesar 0.0037461, median sebesar 0.0064405 dan standar deviasi sebesar 

0.00726215. Sedangkan pada variabel return saham sesudah merger dan akuisisi 

memiliki rata-rata return saham sebesar -0.0078021, median sebesar -.0014932 dan 

standar deviasi sebesar 0.01955965. 
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  Untuk membuktikan hipotesis 1 setelah melihat perubahan signifikan return 

saham, selanjutnya pengujian dilakukan menggunakan paired sample t-test atau uji 

perbedaan rata-rata return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi 

dimana masa pengujian adalah 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 
 Hasil Uji Beda Rata-Rata Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi 

 Mean Std. 
Deviation t Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Rt Sebelum - 
Rt Sesudah 0.011548 0.043384 1.19 0.249 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

Ho (1) : Tidak terdapat perubahan  return saham sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi 

Ha (1) : Terdapat perubahan  return saham sebelum dan sesudah merger dan 

akuisisi 

 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, rata-rata return saham sebelum dan 

sesudah peristiwa sebesar 0.011548 dengan nilai t sebesar 1.19 dan standar deviasi 

sebesar 0.043384. Hasil uji paired sample t test  menyatakan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 

0.249. Signifikasi ini lebih besar dari α sebesar 0.05 yang berarti tidak ada perubahan 

yang signifikan antara return saham sebelum pengumuman merger dan akuisisi dan 

setelah pengumuman merger dan akuisisi, maka Ha ditolak. Dengan demikian hipotesis 

tidak terdapat perubahan return saham dapat diterima. 
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4.3.1.2 Hipotesis 2 

Hipotesis yang akan diuji adalah apakah terdapat perubahan abnormal return 

saham sebelum dan sesudah peristiwa merger dan akuisisi. Untuk melihat adanya 

perubahan abnormal return saham maka terlebih dahhulu dilakukan pengujian statistic 

yang bertujuan untuk melihat signifikansi abnormal return saham yang terjadi selama 

event window. Analisis abnormal return saham ini dilakukan melalui uji one-sample T 

test untuk sample tunggal. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel 4.8 

dibawah ini 

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan AbnormalReturn Saham 

 Mean t Sig. (2-tailed) Keterangan 

ARt-5 -0.0032 -0.498 0.624 Tidak Signifikan 
ARt-4 0.00189 0.217 0.83 Tidak Signifikan 
ARt-3 0.00108 0.11 0.914 Tidak Signifikan 
ARt-2 -0.0159 -3.245 0.004 Signifikan 
ARt-1 -0.0007 -0.116 0.909 Tidak Signifikan 
ARt+1 -0.0007 -0.08 0.937 Tidak Signifikan 
ARt+2 -0.0086 -1.4 0.178 Tidak Signifikan 
ARt+3 -0.0091 -2.36 0.029 Signifikan 
ARt+4 -0.0494 -1.113 0.279 Tidak Signifikan 
ARt+5 -0.0068 -1.152 0.264 Tidak Signifikan 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

 Dapat dilihat dari hasil tabel 4.8 diatas hasil perhitungan harian abnormal return 

saham selama periode penelitian 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi terdapat perubahan abnormal return saham signifikan dengan t-hitung -

3.245 pada 2 hari sebelum pengumuman merger dan akuisisi. Pada periode sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi terdapat abnormal return saham signifikan dengan t-

hitung -2.360 pada 3 hari setelah pengumuman merger dan akuisisi. 
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  Dari tabel deskriptif sebelumnya dapat dilihat 2 variable abnormal return saham 

dengan pengamatan 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah merger dan akuisisi. Pada hari 

pengamatan dengan abnormal return saham 5 hari sebelum pengumuman memiliki rata-

rata abnormal return saham sebesar -0.003348908, median sebesar -.0085882 dan 

standar deviasi sebesar 0.00726215. Sedangkan pada variabel abnormal return saham 

sesudah merger dan akuisisi memiliki rata-rata abnormal return saham sebesar -

0.014897043, median sebesar -.0006545 dan standar deviasi sebesar 0.01955965. 

  Untuk membuktikan hipotesis 2 setelah melihat signifikansi abnormal return 

saham, selanjutnya pengujian dilakukan menggukan  paired sample t-test atau uji 

perbedaan rata-rata abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi dimana masa pengujian adalah 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. Adapun hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel 4.9. 

Tabel 4.9  
Hasil Uji Beda Rata-Rata Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi 

    Mean Std. Deviation t Sig. (2-tailed) 

Pair 
1 

Art Sebelum 
- Art Sesudah 0.011548 0.043384 1.190 0.249 

Sumber : Data diolah peneliti, 2015 

Ho (1) : Tidak terdapat perubahan  abnormal return saham sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi 

Ha (1) : Terdapat perubahan  abnormal return saham sebelum dan sesudah 

merger dan akuisisi 
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 Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7, rata-rata abnormal return saham 

sebelum dan sesudah peristiwa sebesar 0.011548 dengan nilai t sebesar -0.00876 dan 

standar deviasi sebesar 0.043384. Hasil uji paired sample t test  menyatakan nilai Sig. (2-

tailed) sebesar 0.249. Signifikasi ini lebih besar dari α sebesar 0.05 yang berarti tidak ada 

perubahan yang signifikan antara abnormal return saham sebelum pengumuman merger 

dan akuisisi  dan setelah pengumuman merger dan akuisisi maka Ha ditolak. 

4.4 Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 

Penelitian dengan menggunakan event study pada peristiwa merger dan akuisisi, 

menunjukkan bahwa peristiwa ini memiliki kandungan informasi (information content) 

yang menyebabkan pelaku pasar bereaksi terhadap peristiwa tersebut, hal ini dapat 

dilihat dari ditemukannya return saham pada periode peristiwa yaitu pada h-2 dan 

abnormal return saham pada periode peristiwa h-2 dan h+3.  

  Tujuan utama investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh return atas 

saham yang dibeli. Penghasilan atas investasi dengan cara membeli saham adalah berupa 

capital gain atau yield (Tandelilin, 2010). Peristiwa yang yang dianggap dapat 

mempengaruhi harga saham salah satunya adalah pengumuman merger dan akuisisi. Hal 

tersebut dapat diamati dengan melihat abnormal return saham perusahaan sebelum dan 

sesudah merger. Motif melakukan merger dan akuisisi salah satunya adalah untuk 

terciptanya sinergi, dimana akan terjadi kondisi yang akan menguntungkan kedua belah 

pihak bila terjadi merger dan akuisisi (Widyaputra, 2006). Sinergi dapat dilihat melalui 

kinerja perusahaan, baik berupa kinerja keuangan perusahaan maupun naik turunnya 

harga saham. 
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  Reaksi pasar modal terhadap kandungan informasi dalam suatu peristiwa dapat 

diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan 

menggunakan abnormal return yang merupakan selisih antara return actual dengan 

return yang diekspektasikan oleh investor (Jogiyanto, 2013). 

  Pada hasil pengujian hipotesis 1, return saham secara rata-rata tidak mengalami 

perubahan yang signifikan pada periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi. Perubahan return saham signifikan terjadi hanya pada h-2 (2 hari 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi). Hasil ini menunjukkan bahwa investor tidak 

memberikan feedback yang cepat terhadap informasi yang diterimanya. Atau investor 

menganggap bahwa peristiwa pengumuman merger dan akuisisi merupakan berita yang 

normal, sehingga tidak terjadi perbedaan return saham yang signifikan pada periode 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

Pada hasil pengujian hipotesis 2, abnormal return saham secara rata-rata tidak 

mengalami perubahan yang signifikan pada periode 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. Perubahan abnormal return saham signifikan terjadi 

hanya pada h-2 dan h+3 (2 hari sebelum dan 3 hari sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi). Hasil tersebut menunjukkan bahwa investor di Indonesia menganggap merger 

dan akuisisi tidak memberikan sinergi bagi perusahaan atau dengan kata lain 

pengumuman merger dan akuisisi tidak memberikan manfaat ekonomis para pelaku 

merger dan akuisisi itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kebocoran informasi 

dari pihak manajemen, yaitu pasar telah mengetahui informasi merger dan akuisisi 

sebelum pengumuman dilaksanakan, sehingga pada saat pengumuman, informasi telah 

diketahui oleh pasar sehingga abnormal return terjadi bukan pada saat disekitar 

pengumuman tetapi terjadi jauh sebelum pengumuman tersebut.  
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4.5 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini memberikan implementasi manajerial yang memungkinkan para 

investor untuk memperhatikan perubahan dari peristiwa pengumuman sebelum dan 

sesudah merger dan akuisisi. Informasi yang relevan dengan kondisi pasar modal 

merupakan sesuatu yag selalu dicari para pelaku pasar modal (investor) dalam upaya 

melakukan pengambilan keputusan investasi. Informasi mengenai pengumuman merger 

dan akuisisi tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan untuk return saham 

dan abnormal return saham baik sebelum ataupun setelah pengumuman merger dan 

akuisisi.  

 Implikasi hasil analisis penelitian ini didasarkan pada teori – teori yang relevan 

dengan pengumuman merger dan akuisisi. Teori yang relevan dengan pengumuman 

merger dan akuisisi adalah signalling theory, setiap pengumuman akan dianggap sebagai 

sinyal yang positif karena manajer perusahaan akan menyampaikan prospek masa depan 

yang baik ke publik. Alasan sinyal ini didukung oleh publik karena perusahaan yang 

melakukan pengumuman merger dan akuisisi pastilah yang berkinerja yang baik. 

Signalling theory mengacu pada praktek dimana manajer menggunakan pengetahuan 

orang dalam laporan keuangan untuk menggambarkan informasi ekonomi mengenai 

perusahaan untuk pihak yang berkepentingan. (Godfrey, 2010) 

Berikut hasil implikasi manajerial dari penelitian ini yang berkaitan dengan 

perubahan return dan abnormal return pada peiode sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi: 

1. Tidak terdapat perubahan return saham yang signifikan pada periode sebelum 

dan sesudah merger dan akuisisi. Perubahan yang tidak signifikan ini disebabkan 
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karena perubahan return saham hanya terjadi pada h-2. Hal ini dikarenakan pada 

periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi ditanggapi oleh investor 

sebagai peristiwa yang normal. Sehingga tidak ada harapan investor untuk 

mendapatkan return saham pada saat periode sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi. Minimnya tingkat pengharapan yang dimiliki investor 

tersebut memungkinkan para investor tidak memiliki informasi atas motivasi 

perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Motivasi tersebut dapat berupa motif 

ekonomi seperti adanya target pada keunggulan kompetitif dan motif non 

ekonomi seperti perusahaan sudah lemah secara modal dan keterampilan 

manajemen (Moin, 2010). Tidak diketahuinya motivasi perusahaan tersebut 

menyebabkan aktifitas saham yang diperdagangkan tidak terdapat perubahan 

untuk return saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan M.Hadyanshah 

(2013) dan Fridha Kurnia Ekawati (2010) bahwa tidak terdapat perubahan return 

saham yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi. 

2. Tidak terdapat perubahan abnormal return saham yang signifikan pada periode 

sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. Perubahan yang tidak signifikan ini 

disebabkan karena perubahan abnormal return hanya terjadi pada h-2 dan h+3 

Hasil ini menunjukkan bahwa pengumuman merger dan akuisisi telah diketahui 

sebelumnya oleh pasar modal jauh sebelum pengumuman merger dan akuisisi 

dilakukan. Berdasarkan signaling theory dengan adanya pengumuman merger 

dan akuisisi maka return saham yang akan dihasilkan perusahaan tersebut 

diindikasikan memberikan abnormal return. Perusahaan yang melakukan merger 

dan akuisisi adalah perusahaan yang memiliki kinerja yang baik, sehingga 
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investor yakin bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan sinyal yang positif. 

Karena pengumuman merger dan akuisisi sudah diketahui sebelumnya oleh para 

investor maka mereka melakukan pembelian saham perusahaan yang terkait jauh 

sebelum merger dan akuisisi dilakukan. Oleh karena itu para investor cukup 

menunggu kinerja perusahan yang melakukan merger dan akuisisi dalam keadaan 

yang bagus. Hasil ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Astria (2013) 

dan Darlis dan Zirman (2011) yang menyimpulkan bahwa terdapat perubahan 

yang signifikan untuk abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian dengan menggunakan metode event study tentang perubahan return 

dan abnormal return saham pada periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama tahun 2011-2014. Berdasarkan 

hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Tidak terdapat perubahan return saham yang signifikan pada periode sebelum 

dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hasil tersebut dikarenakan 

perubahan return saham hanya terjadi pada h-2, sehingga tidak menyebabkan 

perubahan tersebut signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa investor di Indonesia 

tidak memberikan feedback yang cepat terhadap informasi yang diterimanya. 

Atau investor menganggap bahwa peristiwa pengumuman merger dan akuisisi 

merupakan berita yang normal, sehingga tidak terjadi perubahan return saham 

yang signifikan pada periode sebelum dan sesudah merger dan akuisisi. 

2. Tidak terdapat perubahan abnormal return saham yang signifikan pada periode 

sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Hasil tersebut 

dikarenakan perubahan return saham hanya terjadi pada h-2 dan h+3, sehingga 

tidak menyebabkan perubahan tersebut signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa 

investor di Indonesia menganggap merger dan akuisisi tidak memberikan sinergi 

bagi perusahaan atau dengan kata lain pengumuman merger dan akuisisi tidak 

memberikan manfaat ekonomis para pelaku merger dan akuisisi itu sendiri. Hal 

tersebut dapat terjadi karena terdapat kebocoran informasi dari pihak manajemen, 
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yaitu pasar telah mengetahui informasi merger dan akuisisi sebelum 

pengumuman dilaksanakan, sehingga pada saat pengumuman, informasi telah 

diketahui oleh pasar sehingga abnormal return terjadi bukan pada saat disekitar 

pengumuman tetapi terjadi jauh sebelum pengumuman tersebut.  

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang ada, terdapat beberapa 

saran agar penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengumuman merger dan akuisisi 

lebih sempurna. Adapun saran-saran tersebut adalah : 

1. Bagi para investor, sebaiknya investor tidak terburu-buru dalam melakukan 

aksi jual beli saham pada saat sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Hal tersebut dikarenakan investor harus mampu memilih informasi 

yang telah diterimanya dan mampu menangkap sinyal kapan harus melakukan 

investasi tersebut. 

2. Bagi para emiten, sebaiknya emiten yang melakukan merger dan akuisisi 

harus lebih mengenal operasional bisnis perusahaan yang akan diakuisisi 

untuk menjadi partner bisnisnya. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan 

manfaat ekonomis bagi para pelaku merger dan akuisis itu sendiri. 

Selanjutnya emiten yang akan melakukan merger dan akuisisi tidak terburu-

buru menyampaikan informasi rencana merger dan akuisisi ke pasar modal 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi dilaksanakan.   

3. Bagi akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian 

selanjutnya, dengan menambah variabel lain, seperti kinerja perusahaan, 

resiko sistematis, volume perdagangan saham dan menambah periode 

pengamatan seperti penelitian Hutagalung (2002) yaitu 31 hari (15 hari 

Dampak Merger..., Gea Febia Ekaputri, Ak.-IBS, 2015



66 
 

sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman) dan penelitian Payamta & 

Setiawan yaitu 45 hari (22 hari sebelum dan 22 hari sesudah pengumuman) 

agar terdapat perubahan yang signifikan pada return saham dan abnormal 

return saham. 
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Lampiran 1 

Perusahaan yang Melakukan Merger dan Akuisisi Periode 2011-2014 

No Tahun Emiten Merger Sektor 
1 2011 UNVR 6-Jan-11 Manufaktur 
2 2011 BBRI 14-Mar-11 Perbankan 
3 2011 MAPI 12-Oct-11 Perdagangan, jasa, dan investasi 
4 2011 ANTM 18-May-11 Pertambangan 
5 2011 APLN 13-Apr-11 Properti & Real Estate 
6 2012 SUPR.JK 16-Mar-12 Infrastruktur, utilitas, dan transportasi 
7 2012 MBSS 19-Mar-12 Infrastruktur, utilitas, dan transportasi 
8 2012 TURI 19-Sep-12 Perdagangan, jasa, dan investasi 
9 2012 SUGI 9-Nov-12 Pertambangan 

10 2012 ASRI 28-Aug-12 Properti & Real Estate 
11 2013 TELE 10-Sep-13 Perdagangan, jasa, dan investasi 
12 2013 BYAN 31-Jul-13 Pertambangan 
13 2013 SIMP 10-Jun-13 Pertanian 
14 2013 NRCA 13-Dec-13 Properti & Real Estate 
15 2013 TLKM 18-Dec-14 Telekomunikasi 
16 2014 AISA 22-May-14 Manufaktur 
17 2014 BBCA 24-Feb-14 Perbankan 
18 2014 AALI 24-Jul-14 Pertanian 
19 2014 MDLN 20-Feb-14 Properti & Real Estate 
20 2014 EXCL 4-Apr-14 Telekomunikasi 
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Lampiran 2 

Return Saham Harian 

Tahun  Emiten  H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 H+1 H+2 H+3 H+4 H+5 

2011 MAPI  0.0353 -0.0116 0.0238 0.0307 0.0188 0.1073 0.0000 0.0153 -0.0352 0.0208 

2011  UNVR  0.0187 0.0000 -0.0273 0.0185 0.0189 -0.0093 -0.0188 -0.0096 -0.8994 0.0160 

2011  BBRI  0.0000 0.0000 0.0000 -0.0283 0.0095 -0.0286 0.0000 -0.0098 -0.0099 0.0200 

2011  APLN  0.0000 -0.0152 -0.0149 0.0000 -0.0149 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0152 0.0000 

2011  ANTM  0.0000 -0.0112 -0.0111 0.0227 0.0000 0.0000 -0.0112 -0.0227 0.0000 -0.0233 

2012 
 
SUPR.JK  0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2012  MBSS  0.0199 0.0067 -0.0132 -0.0318 -0.0248 -0.0064 -0.0192 -0.0065 0.0000 0.0197 

2012  ASRI  
-

0.0206 -0.0306 0.0103 0.0000 0.0000 -0.0215 -0.0330 0.0000 0.0227 -0.0333 

2012  TURI  
-

0.0235 -0.0116 0.0238 0.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.0120 0.0000 0.0119 

2012  SUGI  0.0570 -0.0125 0.1511 0.0945 0.0160 0.0355 0.0914 0.0000 0.0000 0.0000 

2013 SIMP 
-

0.0183 0.0000 0.0000 0.0357 -0.0345 -0.0333 -0.0115 0.0233 -0.0227 -0.0116 

2013 BYAN 0.0000 0.0000 0.0068 -0.0068 0.0068 -0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

2013 TELE 0.0460 -0.0333 -0.0323 -0.0510 0.0316 0.0106 -0.0105 0.0106 0.0737 -0.0392 

2013 NRCA 
-

0.0128 0.0000 -0.0127 0.0000 -0.0125 -0.0132 0.0000 -0.0400 0.0000 0.0000 

2013 TLKM 
-

0.0120 0.0000 0.0000 -0.0119 0.0370 0.0241 -0.0118 -0.0119 0.0241 0.0000 

2014  MDLN  
-

0.0113 -0.0178 0.0491 0.0465 -0.0024 0.0117 -0.0346 -0.0024 -0.0048 0.0144 

2014  BBCA  0.0048 0.0146 -0.0144 -0.0072 0.0096 -0.0024 -0.0096 0.0024 -0.0073 0.0049 

2014  EXCL  0.0330 -0.0222 0.0227 0.0000 0.0256 0.0398 0.0085 0.0000 0.0127 0.0052 

2014  AISA   0.0129 -0.0210 -0.0021 0.0085 0.0000 0.0165 0.0304 0.0000 0.0157 0.0000 

2014  AALI  0.0000 -0.0095 0.0038 0.0097 -0.0067 0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Lampiran 3 

Data Abnormal Return 

Tahun  Emiten  Art-1 Art-2 Art-3 Art-4 Art-5 Art+1 Art+2 Art+3 Art+4 Art+5 

2011 MAPI  
                      
0.0296  

                                    
(0.0173) 

                                                                      
0.0181  

                     
0.0250  

                     
0.0131  

                    
0.1017  

              
(0.0057) 

                 
0.0096  

              
(0.0409) 

         
0.0152  

2011  UNVR  
                      
0.0340  

                                      
0.0153  

                                                                    
(0.0120) 

                     
0.0338  

                     
0.0342  

                    
0.0060  

              
(0.0035) 

                 
0.0057  

              
(0.8841) 

         
0.0313  

2011  BBRI  
                   
(0.0194) 

                                    
(0.0194) 

                                                                    
(0.0194) 

                   
(0.0477) 

                   
(0.0099) 

                  
(0.0480) 

              
(0.0194) 

              
(0.0292) 

              
(0.0293) 

         
0.0006  

2011  APLN  
                   
(0.0154) 

                                    
(0.0305) 

                                                                    
(0.0303) 

                   
(0.0154) 

                   
(0.0303) 

                  
(0.0154) 

              
(0.0154) 

              
(0.0154) 

              
(0.0305) 

      
(0.0154) 

2011  ANTM  
                   
(0.0114) 

                                    
(0.0226) 

                                                                    
(0.0225) 

                     
0.0114  

                   
(0.0114) 

                  
(0.0114) 

              
(0.0226) 

              
(0.0341) 

              
(0.0114) 

      
(0.0346) 

2012 

 
SUPR.J
K  

                   
(0.0051) 

                                    
(0.0051) 

                                                                    
(0.0051) 

                   
(0.0051) 

                   
(0.0051)                   

(0.0051) 
              
(0.0051) 

              
(0.0051) 

              
(0.0051) 

      
(0.0051) 

2012  MBSS  
                      
0.0004  

                                    
(0.0128) 

                                                                    
(0.0326) 

                   
(0.0513) 

                   
(0.0443) 

                  
(0.0258) 

              
(0.0387) 

              
(0.0260) 

              
(0.0195) 

         
0.0003  

2012  ASRI  
                      
0.0004  

                                    
(0.0096) 

                                                                      
0.0314  

                     
0.0211  

                     
0.0211  

                  
(0.0005) 

              
(0.0119) 

                 
0.0211  

                 
0.0438  

      
(0.0123) 

2012  TURI  
                   
(0.0235) 

                                    
(0.0116) 

                                                                      
0.0238  

                     
0.0500  

                               
-    

                             
-    

                          
-    

                 
0.0120  

                          
-    

         
0.0119  

2012  SUGI  
                      
0.0450  

                                    
(0.0245) 

                                                                      
0.1391  

                     
0.0825  

                     
0.0040  

                    
0.0235  

                 
0.0795  

              
(0.0120) 

              
(0.0120) 

      
(0.0120) 

2013 SIMP 
                   
(0.0648) 

                                    
(0.0465) 

                                                                    
(0.0465) 

                   
(0.0108) 

                   
(0.0810) 

                  
(0.0798) 

              
(0.0580) 

              
(0.0233) 

              
(0.0692) 

      
(0.0581) 

2013 BYAN 
                               
-    

                                                
-    

                                                                      
0.0068  

                   
(0.0068) 

                     
0.0068  

                  
(0.0068) 

                          
-    

                          
-    

                          
-    

                  
-    

2013 TELE 
                      
0.0130  

                                    
(0.0663) 

                                                                    
(0.0652) 

                   
(0.0840) 

                   
(0.0014) 

                  
(0.0223) 

              
(0.0435) 

              
(0.0223) 

                 
0.0407  

      
(0.0722) 

2013 NRCA 
                      
0.0002  

                                      
0.0130  

                                                                      
0.0003  

                     
0.0130  

                     
0.0005  

                  
(0.0002) 

                 
0.0130  

              
(0.0270) 

                 
0.0130  

         
0.0130  

2013 TLKM 
                   
(0.0120) 

                                                
-    

                                                                                
-    

                   
(0.0119) 

                     
0.0370  

                    
0.0241  

              
(0.0118) 

              
(0.0119) 

                 
0.0241  

                  
-    

2014  MDLN  
                      
0.0047  

                                    
(0.0018) 

                                                                      
0.0651  

                     
0.0625  

                     
0.0136  

                    
0.0277  

              
(0.0185) 

                 
0.0137  

                 
0.0113  

         
0.0305  

2014  BBCA  
                      
0.0096  

                                      
0.0194  

                                                                    
(0.0096) 

                   
(0.0024) 

                     
0.0144  

                    
0.0024  

              
(0.0049) 

                 
0.0072  

              
(0.0025) 

         
0.0097  

2014  EXCL  
                      
0.0385  

                                    
(0.0167) 

                                                                      
0.0282  

                     
0.0055  

                     
0.0311  

                    
0.0453  

                 
0.0140  

                 
0.0055  

                 
0.0182  

         
0.0107  

2014  AISA   
                   
(0.0147) 

                                    
(0.0486) 

                                                                    
(0.0296) 

                   
(0.0191) 

                   
(0.0275) 

                  
(0.0110) 

                 
0.0029  

              
(0.0275) 

              
(0.0118) 

      
(0.0275) 

2014  AALI  
                   
(0.0221) 

                                    
(0.0316) 

                                                                    
(0.0183) 

                   
(0.0125) 

                   
(0.0288) 

                  
(0.0174) 

              
(0.0221) 

              
(0.0221) 

              
(0.0221) 

      
(0.0221) 

 

 

 

 

 

 

  

Dampak Merger..., Gea Febia Ekaputri, Ak.-IBS, 2015



70 
 

Lampiran 4 

Data Return Saham Ekpektasi 

Data Emiten Open Close Return Ekspektasi 

MAPI          4,400          4,425  0.00568 
 UNVR       16,350       16,100  -0.01529 
 BBRI          5,150          5,250  0.01942 
 APLN             325             330  0.01538 
 ANTM          2,200          2,225  0.01136 
 SUPR.JK          4,665          4,689  0.00513 
 MBSS          1,540          1,570  0.01948 
 ASRI             475             465  -0.02105 
 TURI             830             830  0.00000 
 SUGI             167             169  0.01198 
SIMP            860             900  0.04651 
BYAN         7,400          7,400  0.00000 
TELE            455             470  0.03297 
NRCA            770             760  -0.01299 
TLKM         2,075          2,075  0.00000 
 MDLN             436             429  -0.01606 
 BBCA       10,450       10,400  -0.00478 
 EXCL          4,545          4,520  -0.00550 
 AISA           2,360          2,425  0.02754 
 AALI       26,000       26,575  0.02212 
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Lampiran 5 

Data Saham Harian 

 

  

Data Emiten 
H-1 H-2 H-3 H-4 H-5 

Open Close Open Close Open Close Open Close Open Close 

MAPI  
           
4,250  

           
4,400  

           
4,300  

           
4,250  

            
4,200  

            
4,300  

           
4,075  

           
4,200  

           
4,000  

           
4,075  

 UNVR  
         
16,050  

         
16,350  

         
16,050  

         
16,050  

         
16,500  

         
16,050  

         
16,200  

         
16,500  

         
15,900  

         
16,200  

 BBRI  
           
5,150  

           
5,150  

           
5,150  

           
5,150  

            
5,150  

            
5,150  

           
5,300  

           
5,150  

           
5,250  

           
5,300  

 APLN  
               
325  

               
325  

               
330  

               
325  

               
335  

               
330  

               
335  

               
335  

               
335  

               
330  

 ANTM  
           
2,200  

           
2,200  

           
2,225  

           
2,200  

            
2,250  

            
2,225  

           
2,200  

           
2,250  

           
2,200  

           
2,200  

 SUPR.JK  
           
4,665  

           
4,665  

           
4,665  

           
4,665  

            
4,665  

            
4,665  

           
4,665  

           
4,665  

           
4,665  

           
4,665  

 MBSS  
           
1,510  

           
1,540  

           
1,500  

           
1,510  

            
1,520  

            
1,500  

           
1,570  

           
1,520  

           
1,610  

           
1,570  

 ASRI  
               
485  

               
475  

               
490  

               
475  

               
485  

               
490  

               
485  

               
485  

               
485  

               
485  

 TURI  
               
850  

               
830  

               
860  

               
850  

               
840  

               
860  

               
800  

               
840  

               
800  

               
800  

 SUGI  
               
158  

               
167  

               
160  

               
158  

               
139  

               
160  

               
127  

               
139  

               
125  

               
127  

SIMP 
               
876  

               
860  

               
870  

               
870  

               
870  

               
870  

               
840  

               
870  

               
870  

               
840  

BYAN 
           
7,400  

           
7,400  

           
7,400  

           
7,400  

            
7,350  

            
7,400  

           
7,400  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,400  

TELE 
               
435  

               
455  

               
450  

               
435  

               
465  

               
450  

               
490  

               
465  

               
475  

               
490  

NRCA 
               
780  

               
770  

               
780  

               
780  

               
790  

               
780  

               
790  

               
790  

               
800  

               
790  

TLKM 
           
2,075  

           
2,050  

           
2,075  

           
2,075  

            
2,075  

            
2,075  

           
2,100  

           
2,075  

           
2,025  

           
2,100  

 MDLN  
               
441  

               
436  

               
449  

               
441  

               
428  

               
449  

               
409  

               
428  

               
410  

               
409  

 BBCA  
         
10,400  

         
10,450  

         
10,250  

         
10,400  

         
10,400  

         
10,250  

         
10,475  

         
10,400  

         
10,375  

         
10,475  

 EXCL  
           
4,400  

           
4,545  

           
4,500  

           
4,400  

            
4,400  

            
4,500  

           
4,400  

           
4,400  

           
4,290  

           
4,400  

 AISA   
           
2,330  

           
2,360  

           
2,380  

           
2,330  

            
2,385  

            
2,380  

           
2,365  

           
2,385  

           
2,365  

           
2,365  

 AALI  
         
26,000  

         
26,000  

         
26,250  

         
26,000  

         
26,150  

         
26,250  

         
25,900  

         
26,150  

         
26,075  

         
25,900  
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Data Emiten 
H+1 H+2 H+3 H+4 H+5 

Open Close Open Close Open Close Open Close Open Close 

MAPI  
           
4,425  

           
4,900  

           
4,900  

           
4,900  

           
4,900  

           
4,975  

           
4,975  

           
4,800  

           
4,800  

        
4,900  

 UNVR  
         
16,100  

         
15,950  

         
15,950  

         
15,650  

         
15,650  

         
15,500  

         
15,500  

           
1,560  

         
15,650  

     
15,900  

 BBRI  
           
5,250  

           
5,100  

           
5,100  

           
5,100  

           
5,100  

           
5,050  

           
5,050  

           
5,000  

           
5,000  

        
5,100  

 APLN  
               
330  

               
330  

               
330  

               
330  

               
330  

               
330  

               
330  

               
325  

               
325  

           
325  

 ANTM  
           
2,225  

           
2,225  

           
2,225  

           
2,200  

           
2,200  

           
2,150  

           
2,150  

           
2,150  

           
2,150  

        
2,100  

 SUPR.JK  
           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

           
4,689  

        
4,689  

 MBSS  
           
1,570  

           
1,560  

           
1,560  

           
1,530  

           
1,530  

           
1,520  

           
1,520  

           
1,520  

           
1,520  

        
1,550  

 ASRI  
               
465  

               
455  

               
455  

               
440  

               
440  

               
440  

               
440  

               
450  

               
450  

           
435  

 TURI  
               
830  

               
830  

               
830  

               
830  

               
830  

               
840  

               
840  

               
840  

               
840  

           
850  

 SUGI  
               
169  

               
175  

               
175  

               
191  

               
191  

               
191  

               
191  

               
191  

               
191  

           
191  

SIMP 
               
900  

               
870  

               
870  

               
860  

               
860  

               
880  

               
880  

               
860  

               
860  

           
850  

BYAN 
           
7,400  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,350  

           
7,350  

        
7,350  

TELE 
               
470  

               
475  

               
475  

               
470  

               
470  

               
475  

               
475  

               
510  

               
510  

           
490  

NRCA 
               
760  

               
750  

               
750  

               
750  

               
750  

               
720  

               
700  

               
700  

               
700  

           
700  

TLKM 
           
2,075  

           
2,125  

           
2,125  

           
2,100  

           
2,100  

           
2,075  

           
2,075  

           
2,125  

           
2,125  

        
2,125  

 MDLN  
               
429  

               
434  

               
434  

               
419  

               
419  

               
418  

               
418  

               
416  

               
416  

           
422  

 BBCA  
         
10,400  

         
10,375  

         
10,375  

         
10,275  

         
10,275  

         
10,300  

         
10,300  

         
10,225  

         
10,225  

     
10,275  

 EXCL  
           
4,520  

           
4,700  

           
4,700  

           
4,740  

           
4,740  

           
4,740  

           
4,740  

           
4,800  

           
4,800  

        
4,825  

 AISA   
           
2,425  

           
2,465  

           
2,465  

           
2,540  

           
2,540  

           
2,540  

           
2,540  

           
2,580  

           
2,580  

        
2,580  

 AALI  
         
26,575  

         
26,700  

         
26,700  

         
26,700  

         
26,700  

         
26,700  

         
26,700  

         
26,700  

         
26,700  

     
26,700  
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Lampiran 6 

Return Saham 

 
 
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Rt Sebelum 5 -.00877 .00898 .0037461 .00726215 

Rt Sebelum 5 -.04227 .00644 -.0078021 .01955965 

Valid N (listwise) 5     
 
 
 
 
 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Rt-5 20 .0038968 .01799488 .00402378 

Rt-4 20 .0089848 .03233793 .00723098 

Rt-3 20 .0081762 .03865448 .00864340 

Rt-2 20 -.0087680 .01234396 .00276019 

Rt-1 20 .0064405 .02241246 .00501158 

Rt+1 20 .0064422 .03026625 .00676774 

Rt+2 20 -.0014932 .02607500 .00583055 

Rt+3 20 -.0019631 .01348867 .00301616 

Rt+4 20 -.0422731 .20289885 .04536956 

Rt+5 20 .0002769 .01654822 .00370029 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Rt-5 .968 19 .345 .00389684 -.0045250 .0123187 

Rt-4 1.243 19 .229 .00898481 -.0061498 .0241194 

Rt-3 .946 19 .356 .00817620 -.0099146 .0262671 

Rt-2 -3.177 19 .005 -.00876799 -.0145451 -.0029908 

Rt-1 1.285 19 .214 .00644053 -.0040488 .0169299 

Rt+1 .952 19 .353 .00644220 -.0077228 .0206072 

Rt+2 -.256 19 .801 -.00149317 -.0136966 .0107103 

Rt+3 -.651 19 .523 -.00196308 -.0082760 .0043498 

Rt+4 -.932 19 .363 -.04227313 -.1372327 .0526865 

Rt+5 .075 19 .941 .00027690 -.0074679 .0080217 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Rt Sebelum .003746078 20 .0155869035 .0034853376 

Rt Sesudah -.007802057 20 .0428570805 .0095831345 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Rt Sebelum & Rt Sesudah 20 .148 .534 

 
 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Rt Sebelum - 

Rt Sesudah 
.0115481351 .0433836392 .0097008766 -.0087560330 .0318523033 1.190 19 .249 
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Lampiran 7 

Abnormal Return Saham 

 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Art Sebelum 5 -.015863 .00188982 -.003348908 .007262147 

Art Sesudah 5 -.049368 -.00065279 -.014897043 .019559646 

Valid N (listwise) 5     

 

 

 
 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

ARt-5 20 -.0031981 .02871112 .00642000 

ARt-4 20 .0018898 .03889325 .00869680 

ARt-3 20 .0010812 .04415810 .00987405 

ARt-2 20 -.0158630 .02186432 .00488901 

ARt-1 20 -.0006545 .02531662 .00566097 

ARt+1 20 -.0006528 .03629743 .00811635 

ARt+2 20 -.0085882 .02743101 .00613376 

ARt+3 20 -.0090581 .01716733 .00383873 

ARt+4 20 -.0493681 .19830523 .04434240 

ARt+5 20 -.0068181 .02647670 .00592037 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 0 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ARt-5 -.498 19 .624 -.00319815 -.0166354 .0102391 

ARt-4 .217 19 .830 .00188982 -.0163128 .0200924 

ARt-3 .110 19 .914 .00108122 -.0195854 .0217478 

ARt-2 -3.245 19 .004 -.01586298 -.0260958 -.0056302 

ARt-1 -.116 19 .909 -.00065445 -.0125030 .0111941 

ARt+1 -.080 19 .937 -.00065279 -.0176405 .0163349 

ARt+2 -1.400 19 .178 -.00858816 -.0214263 .0042500 

ARt+3 -2.360 19 .029 -.00905807 -.0170926 -.0010235 

ARt+4 -1.113 19 .279 -.04936812 -.1421778 .0434416 

ARt+5 -1.152 19 .264 -.00681809 -.0192096 .0055734 

 
Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Art Sebelum -.0033489 20 .02490891 .00556980 

Art Sesudah -.0148970 20 .04087695 .00914036 

 
Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 Art Sebelum & Art Sesudah 20 .201 .396 

 
 

  

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Art Sebelum - Art 

Sesudah 
.01154814 .04338364 .00970088 -.00875603 .03185230 1.190 19 .249 
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