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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. 

 

I. PENDAHULUAN 

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. 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. 

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



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. 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. 

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). 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). 

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 pemegangnya dikatakan memperoleh capital gain atau 

juga bisa mengalami penurunan yang disebut capital loss. Abnormal return dapat dilihat 
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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 ini mengadopsi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

M.Hadiansyah (2013). Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada 

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” 

II. KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Teori Signalling  

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. 

 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 
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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.  

Teori Efisiensi Pasar 

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 

institusi. Jadi semua informasi yang relevan dipublikasikan menggambarkan harga saham 
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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. 

Event Study  

Event study adalah studi yang digunakan untuk mempelajari reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman 

(Jogiyanto, 2013). 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) “Event Studies in Economics and Finance” 

menjelaskan prosedur dalam event theory. Tugas awal untuk melakukan studi event 

theory ini adalahdengan menentukan peristiwa yang diminati dan mengidentifikasi periode 
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selama mana harga sekuritas perusahaan yang terlibat dalam peristiwa akan diteliti (the 

event-window). 

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. 

 

Pengertian dan Tipe Merger  

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 

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 berdasarkan jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang 

terlibat.  
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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 

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) 

Pengertian dan Tipe 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 menimbulkan 

liabilitas, dengan menerbitkan kepentingan ekuitas, dengan memberikan lebih dari satu 

jenis imbalan, atau mengalihkan imbalan. 

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 
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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. 

Abnormal Return 

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 

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. 

PERUMUSAN HIPOTESIS  

1. 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 

2. 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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III. METODA PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode event study (studi peristiwa) pengumuman 

merger dan akuisisi. Dalam penelitian ini akan menguji apakah pasar bereaksi dengan 

adanya peristiwa pengumuman tersebut. 

Metode penghimpunan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara 

dokumentasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data 

tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen, buku, 

koran, majalah, internet dan lain-lain. 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari Bursa Efek Indonesia serta data penunjang yang didapat dari situs-situs 

internet seperti BEI, Yahoo Finance, Duniainvestasi, Google dan lain sebagainya. 

Operasional Variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Actual Return Saham 

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 
 

b. Abnormal Return Saham 

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

selisih return dari return yang didapat dan diekspektasikan berdasarkan index 

model yang digunakan.  

 

 

Keterangan :  
ARit = abnormal return saham i pada periode t 
Rit = return saham i pada periode t 
E(Rit) = return ekpektasi pada periode t 
 
 

R it = Pit – Pit-1  
     Pit-1 

 

Abnormal Return = ARit = Rit – E(Rit) 
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 Return Ekspektasi 

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 

 

Periode Pengamatan 

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. 

IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pengujian Hipotesis 1 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara return saham (Rt) 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi. Hal tersebut dikarenakan signifikansi hanya terdapat pada h-2. Dan 

uji paired sample t-test menunjukkan untuk variabel return saham memiliki signifikansi 

0.249 yang berarti i lebih besar dari α 0.005, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak. 

Pengujian Hipotesis 2 

Berdasarkan hasil uji t berpasangan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara abnormal return saham (ARt) 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

E(Rit) = Imt – Imt-1 

         Imt-1 
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pengumuman merger dan akuisisi. Hal tersebut dikarenakan signifikansi hanya terdapat 

pada h-2dan h+3. Dan uji paired sample t-test menunjukkan untuk variabel abnormal 

return saham memiliki signifikansi 0.249 yang berarti i lebih besar dari α 0.005, sehingga 

Ho diterima dan Ha ditolak. 

Implikasi Manajerial 

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 

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 
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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 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. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

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

tersebut 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.  

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 

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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