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Abstract 
 

Merger and acquisition events can influence market depend on the existence of 
the content of informations in the merger and acquisition phenomenon or not. If the 
merger and acquisition contain informations then market will react. Objective of this 
study is to find out the difference of return, abnormal return, trade volume activity, 
before and, after the merger and acquisition announcement. Research sample is 
determined by the purposive sampling method, and there are 34 companies which 
announce merger and Acquisition between 2000-2012.  

Statistical experiment used is paired samples t test. The observation was done 
in 11 day, consist of 5 day before, 1 day in the moment, and 5 day after the merger and 
acquisition.  

Results of this research show that there is no significant difference between 
return in period of the moment before and after merger and acquisition announcement. 
In the case of abnormal return, there is no signification difference in the before and 
after periode. The activity of stock’s trade volume show there is signification difference 
in the before and after periods. Cumulatively, it is concluded that merger and 
acquisition has informed before officialy time. 
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I. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Semakin ketatnya persaingan bisnis di era globalisasi maka perusahaan dituntut 

untuk meningkatkan daya saing agar perusahaan dapat bertahan dan dapat 

berkembang dengan pesatnya. Dengan kemajuan teknologi dan semakin canggihnya 

alat komunikasi yang masuk kedalam Indonesia membuat pergerakan ekonomi 

semakin meningkat. Ditambahnya dengan masalah krisis yang dihadapi oleh setiap 

perusahaan menjadi beban setiap perusahaan, sehingga manajerial harus dapat 

membuat suatu strategy yang jitu untuk menghadapi masalah daya saing yang ketat. 

Ditambah dengan isu kedatangan Asean Economy Community (AEC) 2015 yang 

mengikutsertakan hampir seluruh Negara di Asia Tenggara membuat perusahaan 

Indonesia harus semakin kompetitif. Indonesia kurang menyiapkan integrasi kearah 

AEC, karena AEC akan mambentuk suatu pasar tunggal dan berbasis produksi yang 

sama. Dalam AEC akan terjadi free flow of goods, free flow of services, free flow of 

investment, free flow of capital dan free flow of goods. Semakin bebasnya 

perdagangan yang masuk ke Indonesia membuat para manajer harus melakukan 

ekspansi.   

Berbagai cara telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara tetap bertahan 

dengan apa yang dilakukan, ada yang melakukan dengan cara ekspansi yaitu 

menggabungkan perusahaan menjadi satu demi mencapainya economic of scale and 

financial economies, pemanfataatan sumber daya, dan peningkatan kekuatan pasar. 

Perusahaan yang memiliki finansial yang cukup dan dapat bertahan dengan berbagai 

caranya untuk mengahadapi persaingan usaha, tetapi perusahaan yang tidak memiliki 

finansial yang cukup tidak dapat bertahan dan bahkan gagal untuk melanjutkannya. 

Ada yang memilih untuk memfokuskan sumber daya pada suatu segmen tertentu yang 

lebih kecil dengan mempertahankan apa yang telah dilakukan selama ini. 

Banyak perusahaan yang memakai berbagai strategi untuk menghadapi 

persaingan demi kelangsungan perusahaannya agar tetap kompetitif. Ada beberapa 

langkah yang dapat ditempuh misalnya dengan meningkatkan kualitas produk yang 

sesuai keinginan konsumen, perluasan daerah pemasaran, peningkatan skala ekonomi 

dan dengan efisiensi biaya. Perusahaan perlu mengembangkan suatu strategi yang 

tepat agar bisa mempertahankan eksistensinya dan memperbaiki kinerjanya. Salah 

satu usaha untuk menjadi perusahaan yang besar dan kuat adalah melalui ekspansi. 
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Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba semaksimal mungkin. Dengan 

strategi ekspansi, perusahaan dapat mengembangkan usahanya semakin efektif dan 

efisien. Pengembangan perusahaan dapat dilakukan dengan dua cara ekspansi yaitu, 

ekspansi internal adalah pengembangan perusahaan tanpa melibatkan organisasi luar 

perusahaan (membuka daerah pemasaran baru, memperkenalkan produk baru sesuai 

dengan konsumen, dan metode baru dalam penjualan) sedangkan ekspansi eksternal 

adalah pengembangan perusahaan melibatkan organisasi diluar perusahaan yang 

biasa disebut penggabungan badan usaha yaitu dengan merger dan akuisisi.   

Menururt Agus Sartono (2002), dari latar belakang setiap perusahaan melakukan 

merger dan akuisisi adalah untuk menambah sinergi dari perusahaan-perusahaan 

yang bergabung kepemilikannya sebagai akibat dari akuisisi tersebut atau perusahaan  

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sinergi adalah nilai tambah atau keuntungan 

yang diperoleh karena usaha bersama perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 

akusisi. Sinergi yang diperoleh dengan melakukan merger dapat dikelompokan 

menjadi tiga kelompok, yaitu  

1. Operating sinergy, yang diperoleh dengan adanya economic of scale, sumber 

daya yang dapat saling melengkapi, koordinasi yang lebih baik anar berbagai 

tahap produksi 

2. Financial sinergy, adalah bahwa dengan merger akan diperoleh biaya modal 

yang lebih rendah dengan meningkatkan kapasitas utang atau dengan 

mencapai skala yang ekonomis floatation cost 

3. Di samping itu juga sinergi dalam kerangka perencanaan berjangka panjang 

dengan memumgkinkan perusahaan untuk melakukan ekspansi ke pasar baru 

secara lebih cepat sebagai tanggapan atas adanya perubahan lingkungan 

bisnis. 

Pengumuman merger dan akuisisi merupakan salah satu jenis informasi yang 

dipublikasikan oleh perusahaan emiten. Pengumuman merger dan akuisisi tersebut 

merupakan salah satu jenis pengumuman yang dapat digunakan untuk melihat reaksi 

suatu pasar. Suatu pasar akan bereaksi apabila didalam pengumuman tersebut 

memiliki kandungan informasi.  

1.2 Perumusan Masalah 

1. Apakah ada perubahan return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi ? 
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2. Apakah ada perubahan abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi ? 

3. Apakah ada perubahan aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan yang signifikan 

dengan, 

1. Menganalisis return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi 

2. Menganalisis abnormal return  sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi  

3. Menganalisis aktivitas volume perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi 

1.4 Pembatas Masalah 

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

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

tersebut dibatalkan sebagai sampel. 

2. Jendela pengamatan hanya 11 hari yaitu 5 hari sebelum dan pada saat merger dan 

5 hari sesudah megrger 

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

pengamatan hanya 11 hari.  

II. Landasan Teori 

2.1 Merger dan Akuisisi 

2.1.1 Definisi Merger 

Merger dan pengendalian perusahaan merupakan masalah penting bagi 

perusahaan yang sedang mengalami pertumbuhan. Oleh karena itu manajer keuangan 

dituntut untuk turut serta dalam proses penilaian prospek merger. Merger atau 

penggabungan kombinasi dari dua atau lebih perusahaan, dengan salah satu nama 

perusahaan yang bergabung tetap digunakan (Ataina Hudayati, 2000).  
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               Perusahaan A/B 

             Perusahaan B 

 

Gambar 2. 1 Ilustrasi merger 

Sumber : Ataina Hudayati (2000) 

Sedangkan menurut R. Agus Sartono (2002), merger adalah kombinasi dua 

perusahaan atau lebih dimana muncul perusahaan yang baru yang melanjutkan 

operasi kedua perusahaan tersebut. 

Istilah merger berasal dari kata merger yang artinya bergabung bersama, menyatu, 

berkombinasi. Menurut Peraturan Republik Indonesia No.27 Tahun 1998, merger 

adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk 

menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan 

yang menggabungkan diri menjadi bubar. Pihak perseroan yang hidup dinamakan 

surviving firm atau pihak yang menegeluarkan saham (issuing).  

Dalam  Brealey Myres Allen (2011), merger adalah penggabungan dua atau lebih 

perusahaan menjadi satu dan salah satu perusaahaan menjadi hilang. Penggabungan 

itu akan lebih bernilai dan membentuk economic gain.  

2.1.2 Definisi Akuisisi 

Akuisisi adalah pengambil alihan kepimilikan atau pengendalian atas saham atau 

asset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan 

pengambilalihan atau yang diambil alih tetap eksis sebagai badan hukum uang 

terpisah (Abdul Moin, 2004)  

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang 

Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan Perseroan Terbatas mendefinisikan 

akuisisi sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang 

perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham 

perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan 

tersebut. 

Perusahaan A 
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               Perusahaan A   Perusahaan A  

 

 

                 Perusahaan B    Perusahaan B 

Gambar 2. 2 Ilustrasi akuisisi 

Sumber : Ataina Hudayati (2000) 

2.2 Return Saham 

Salah satu kemungkinan yang sering digunakan untuk mendeteksi apakah pasar 

merespon suatu pengumuman adalah dengan menggunakan pendekatan harga atau 

return saham. Return saham merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh 

pemegang saham sebagai hasil dari investasinya. Jogiyanto (1998), membedakan 

return saham menjadi dua 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 mendatng dan bersifat tidak 

pasti.Sedangkan. Para investor membeli saham berarti membeli saham perusahaan. 

Bila prospek perusahaan membaik maka harga saham tersebut akan meningkat. 

Dengan naiknya harga saham tersebut maka diharapkan return saham juga akan 

mengalami kenaikan karena return saham merupakan selisih harga antara harga 

saham sekarang dikurangi dengan harga saham sebelumnya (Suad Husnan, 2012). 

Reaksi pasar terhadap sebuah peristiwa seperti contoh merger dan akuisisi dapat 

menyebabkan kebanyakan investor mengharapkan diperolehnya hasil dari pembelian 

saham. Reaksi investor untuk membeli suatu saham memiliki indikator terhadap 2 hal 

yaitu : 

1. Kenaikan modal. Para investor mengharapkan kenaikan modal dalam bentuk 

kenaikan harga saham yang telah dibeli (capital gain). Capital gain/loss merupakan 
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kenaikan atau penurunan nilai dari suatu surat berharga dapat berupa minus, 

angka nol dan positif 

2. Deviden, disamping itu para investor sampai tahun terrtentu akan mengharapkan 

adanya pembagian laba yang diperoleh dalam bentuk deviden. Dividen biasanya 

dibagikan dalam jangka waktu yang panjang. Dividen merupakan bagian dari laba 

perusahaan yang dibagikan pada periode tertentu sesuai dengan keputusan 

manajemen 

Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah return total, 

relatif return, kumulatif return, return realisasi individual dan return yang disesuaikan. 

Sedangkan rata-rata dari return dapat dihitung berdasarkan rata-rata aritmatika atau 

rata-rata geometrik. Return saham yang digunakan dalam penelitian ini adalah return 

total. Besarnya return total dapat dihitung dengan formula sebagai berikut (Jogiyanto, 

1998):   

Rit =   
𝑅𝑖𝑡−𝑅𝑖𝑡−1

𝑅𝑖𝑡−1
 

Dimana : 

Rit  = Return saham 

Rit  = Harga saham i pada hari ke-t 

Rit-1  = Harga saham i pada hari ke t-1 

2.3 Abnormal Return 

Abnormal return umumnya menjadi fokus dalam study yang mengamati reaksi 

harga atau efisiensi pasar. Abnormal return merupakan selisih antara return yang 

sesungguhnya terjadi dikurangi return yang diharapkan atau return ekspektasi (Beam 

dan Yusuf, 2004). Dengan kata lain Abnormal return merupakan kelebihan dari return 

yang sesungguhnya terhadap return normal. Return normal merupakan return 

ekspektasi (return yang diharapkan investor). Return yang sesungguhnya merupakan 

return yang terjadi pada waktu ke – t yang merupakan selisih harga sekarang dengan 

harga sebelumnya. Sedangkan return yang diharapkan merupakan return yang harus 

di estimasi.  

Menurut Jogiyanto (2005), studi peristiwa menganalisis return tidak normal dari 

sekuritas yang mungkin terjadi disekitar pengumuman dari suatu peristiwa. Abnormal 

return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi 
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terhadap return normal. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa abnormal return terjadi 

karena dipicu oleh adanya kejadian atau peristiwa tertentu, misalnya hari libur 

nasional, suasana politik, kejadian-kejadian luar biasa, merger dan akuisisi, stock split, 

penawaran perdana, suspend dan lain-lain. Abnormal return akan terjadi apabila 

pengumuman merger dan akuisisi mempunyai kandungan informasi dalam pasar 

modal yang efisien, harga saham dan tingkat pengembalian bereaksi dengan adanya 

pengumuman merger dan akuisisi sehingga dengan memanfaatkan informasi publik 

(public information), maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan diatas normal. 

Estimasi return yang diharapkan menggunakan model, yaitu : 

1. Market Adjusted Model 

Model disesuaikan pasar (market Adjusted model) menganggap bahwa penduga 

terbaik untuk mengestimasi return suatu sekuritas adalah return indeks pasar pada 

saat tersebut. Dengan menggunakan model ini tidak perlu menggunakan periode 

estimasi untuk membentuk model estimasi, karena return saham yang di estimasi 

adalah indeks pasar. Jumlah Nilai Pasar adalah total perkalian setiap saham tercatat 

(kecuali untuk perusahaan yang berada dalam program restrukturisasi) dengan harga 

di BEI pada hari tersebut. Formula perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Persamaan yang digunakan untuk menghitung abnormal return dengan model 

ini adalah sebagai berikut : 

ARit = Rit – Rmt 

Dimana : 

ARit = Abnormal return dari masing – masing saham i pada hari ke- t 

Rit = Actual Retun Saham i pada hari ke- t 

Rmt = Return Pasar pada hari ke- t 

2.4 Aktivitas Volume Perdagangan 

Volume perdagangan adalah jumlah lembar saham yang diperdagangan pada 

periode tertentu. Volume perdagangan saham adalah jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan secara harian. Volume perdagangan saham yang besar 

mengindikasikan bahwa saham tersebut aktif diperdagangkan. Apabila suatu saham 

aktif diperdagangkan, maka dealer tidak akan lama menyimpan saham tersebut 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/volume-perdagangan-saham.html
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sebelum diperdagangkan. Hal ini mengakibatkan menurunnya tingkat bid-ask spread 

(Magdalena, 2004). 

Aktivitas Volume Perdagangan Saham adalah merupakan suatu pengukuran 

apakah yang dikeluarkan perusahaan berhubungan dengan kenaikan volume aktivitas 

perdagangan saham perusahaan yang bersangkutan pada saat pengumuman merger 

dan akuisisi. Aktivitas volume perdagangan diuji untuk melihat seberapa liquid saham 

tersebut akan diperdagangkan, semakin liquid saham maka akan semakin digemari 

para investor (Suad Husnan, 1996) 

Menurut Abdul Halim dan Nasuhi Hidayat (2000),  volume perdagangan 

(Vt) sebagai lembar saham yang diperdagangkan pada hari t. Volume perdagangan 

saham merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat pada penilaian 

jumlah saham dan suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melihat reaksi pasar 

modal terhadap informasi melalui parameter pergerakan aktivitas volume perdagangan 

saham di pasar. Oleh karena itu, perusahaan yang berpotensi tumbuh dapat berfungsi 

sebagai berita baik dan pasar seharusnya bereaksi positif. Rumus untuk mencari TVA 

adalah  

TVAt =   
𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎 ℎ𝑎𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑡

𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟  𝑝𝑎𝑑𝑎  𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢  𝑡
 

2.5 Event Study 

Penelitian yang mengamati dampak dari pengumuman informasi terhadap harga 

sekuritas sering disebut dengan event studies. Penelitian event studies umumnya 

berkaitan dengan seberapa cepat suatu informasi yang masuk ke pasar dapat 

tercermin pada harga pasar. Menurut Eduardus (2001), standar metodologi yang biasa 

digunakan dalam event studies ini adalah mengumpulkan sampel yaitu perusahaan-

perusahaan yang mempunyai pengumuman yang mengejutkan pasar (event), 

menentukan periode pengamatan biasanya dihitung dalam hari, menghitung return, 

abnormal return, dan aktivitas volume perdagangan dari masing-masing sampel. 

Jangka waktu yang digunakan untuk melakukan pengukuran terhadap beberapa 

variabel antara lain return, abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham 

pada perusahaan - perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dengan 

melakukan pengukuran periode pengamatan 11 hari. Pengamatan 11 hari tersebut 

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

peristiwa merger dan akuisisi (t+5). Didalam penentuan lamanya periode peristiwa 

http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/volume-perdagangan-saham.html
http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/volume-perdagangan-saham.html
http://ekonomi.kabo.biz/2011/11/volume-perdagangan-saham.html


11 
 

tidak ada standar bakunya. Lama dari jendela yang umum digunakan berkisar 3 hari 

sampai dengan 121 hari untuk data harian dan 3 bulan sampai 121 bulan untuk data 

bulanan (Hartono, 2000). Sedangkan pertimbangan dalam menentukan periode 

pengamatan 11 hari dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi bias karena adanya 

peristiwa lain yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

III. Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk kategori penelitian yang menggunakan metodologi studi 

peristiwa (event study). Studi peristiwa merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar 

terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengu-

muman. Peristiwa yang diuji dalam penelitian ini adalah peristiwa merger dan akuisisi 

yang dilakukan oleh perusahaan - perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh 

peneliti untuk dicari informasinya dengan tujuan untuk ditarik suatu kesimpulan. Akan 

tetapi secara teori, definisi variabel penelitian adalah merupakan suatu obyek. atau 

sifat, atau atribut atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai 

bermacam-macam variasi antara satu dengan lainnya yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Suharto, 2009). Variabel yang digunakan 

pada penelitian adalah return, abnormal return, dan volume aktivitas perdagangan. 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang listed di Bursa 

Efek Indonesia. Sedangkan penentuan sampel dalam penelitian ini tidak dilakukan 

secara random melainkan secara purposive sampling, dimana populasi yang akan 

dijadikan sampel penelitian adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu 

sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti. Kriteria - kriteria sampel yang dikendaki 

peneliti:  

1.  Perusahaan - perusahaan yang mengumumkan merger dan akuisisi antara tahun 

2000 sampai tahun 2012 dan aktif diperdagangkan dengan periode pengamatan 11 

hari. Pengamatan 11 hari tersebut terdiri dari 5 hari sebelum peristiwa merger dan 

akuisisi (t-5) dan 5 hari sesudah peristiwa merger dan akuisisi (t+5).  
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3.4 Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data-data 

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

juga. Sedangkan kriteria data yang dikehendaki adalah sebagai berikut : 

1 Perusahaan – perusahaan yang listed di BEI dan melakukan merger dan akuisisi 

pada tahun 2000 sampai tahun 2012.  

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.  

3 Jumlah saham harian yang diperdagangkan dan jumlah saham beredar untuk 

masing-masing sampel perusahaan selama periode waktu pengamatan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Teknik Pengolahan Data 

Untuk menganalisis dampak peristiwa merger dan akuisisi terhadap beberapa 

indikator yang biasa digunakan untuk melihat reaksi pasar yang tercermin dari 

perubahan return dan abnormal return dan aktivitas volume perdagangan saham 

diperlukan suatu pengujian hipotesis. Tujuan pengujian hipotesis ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan return, abnormal return dan aktivitas volume 

perdagangan saham sebelum, saat dan sesudah pengumuman merger dan akusisi. 

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

1 Menghitung rata-rata return saham, abnormal return saham, dan aktivitas volume 

perdagangan saham perusahaan sampel dengan periode t-5 sampai t+5. Setelah 

mendapatkan hasil rata-rata return saham, abnormal return saham, dan aktivitas 

volume perdagangan saham selama t-5 sampai t+5 kemudian melakukan 

penjumlahan keseluruhan selama 11 hari. Selanjutnya setiap rata-rata tersebut 

dibagi dengan jumlahnya masing-masing, sehingga peneliti dapat dapat 

melakukan analisisi teknikal dengan melihat pergerakan perubahan return saham, 

abnormal return saham, dan aktivitas volume perdagangan saham. 

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

aktivitas volume perdagangan saham dengan periode yang sama untuk 

mengetahui tingkat kesalahan dalam pengolahan data 

3 Melakukan pengujian asumsi klasik yaitu pengujian normalitas data. 



13 
 

4 Selanjutnya, setelah melakukan analisis teknikal peneliti melakukan uji paired 

sample t test untuk mengetahui apakah terjadi perubahan terhadap return saham, 

abnormal return saham, dan aktivitas volume perdagangan saham yang signifikan 

atau tidak, sehingga peneliti dapat membahas hasil penilitian dan dapat 

menyimpulkan mengenai penilitian ini. 

3.5.2 Analisis Statistik 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secra kuantitatif dengan menggunakan 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 21.0 dengan α = 5%. Data yang 

telah diperoleh berjenis data rasio yang belum diketahui terdistribusi normal atau tidak. 

Maka dilakukan uji normalitas untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak. Uji 

normalitas ini dilakukan dengan menggunakan uji Parametric-test apabila terdistibusi 

normal, sebaliknya apabila data tidak terdistribusi normal maka analisis dilakukan 

dengan menggunakan non parametric – test. Data yang terdistrubusi normal maka 

data tersebut mempunyai sebaran normal pula, berarti data tersebut dapat mewakili 

populasi yang ada.  

Uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. Setelah 

dilakukan uji normalitas data maka dapat diketahui hasil data tersebut normal atau 

tidak. Data penelitian yang terdistribusi normal menggunakan uji parametric yaitu 

paired sample t test sedanglkan apabila data tidak terdistibusi normal maka 

menggunakan uji non parametric yaitu wilcoxon sign rank test.  

Pengujian parametric lebih powerful dibandingkan pengujian non parametric, 

sehingga sedapat mungkin pengujian parametric lebih diutamakan (Jogiyanto, 1998). 

Syarat utama pengujian ini adalah data terdistribusi normal, maka data yang belum 

terdistribusi normal maka terlebih dahulu melakukan transformasi data dalam bentuk 

Ln (Log Natural). Data Ln yang normal dapat dilakukan pengujian parametric, yaitu 

paired sample t test, sedangkan apabila masih tetap tidak normal maka menggunkan 

uji non parametric yaitu wilcoxon sign rank test.  

3.5.3 Analisis Hipotesa 

1. Pengujian Menggunakan paired sample t test  

Pada pengujian hipotesisi ini terlebih dahulu dilakukan pengujian normalitas data 

untuk melihat apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Setelah  dilakukan 

pengujian normalitas dan terbukti data tersebut semuanya terdistribusi normal maka 

langkah selanjutnya melakukan pengujian uji t berpasangan atau paired sample t test. 
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Pengujian ini dengan melakukan perbadingan rata-rata return saham, abnormal return 

saham, dan aktivitas volume perdagangan. Pada uji hipotesa ini dilakukan untuk 

menguji signifikasi terhadap perubahan yang tejadi pada return, abnormal return, dan 

aktivitas volume perdagangan. 

Dasar   pengambilan   keputusan   untuk  menerima   atau  menolak  hipotesis 

alternatif pada uji paired samples t test sebagai berikut (Jogiyanto 2007): 

1. Jika  thitung   <  ttabel   dan  probabilitas  signifikansi  >  0,05  maka  hipotesis 

alternatif ditolak artinya tidak terdapat  perbedaan signifikan. 

2.  Jika  thitung   >  ttabel   dan  probabilitas  signifikansi  <  0,05  maka  

hipotesis alternatif diterima artinya terdapat perbedaan signifikan 

IV. Analisis Dan Pembahasan 

4.1 Pembahasan Hasil Penelitian 

Studi peristiwa (event study) dapat mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. Event study 

dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information content) dari suatu 

pengumuman (Hartono, 2000). Implikasi hasil analisis penelitian didasarkan pada teori-

teori yang relevan dengan pengumuman merger dan akuisisi seperti Teori Sinyal 

(Signalling Theory). Dalam Signaling theory, setiap pengumuman dianggap sebagai 

sinyal yang positif karena manajer perusahaan akan menyampaikan prospek masa 

depan yang baik ke publik. Alasan sinyal ini didukung dengan kenyataan bahwa 

perusahaan yang melakukan suatu pengumuman merupakan perusahan yang 

mempunyai kinerja yang baik. Jika pasar bereaksi pada waktu pengumuman, hal ini 

bukan berarti bahwa pasar bereaksi karena informasi pengumuman tersebut, akan 

tetapi bereaksi karena mengetahui prospek perusahaan di masa depan yang 

disinyalkan melalui suatu pengumuman. Sinyal dianggap valid dan dapat dipercaya 

oleh pasar, apabila perusahaan benar-benar mempunyai kondisi sesuai yang 

disinyalkan yang akan mendapatkan reaksi positif (Hartono, 2000).  

Pengumuman merger dan akuisisi memiliki kandungan informasi yang dapat 

direspon oleh pasar menjadi positif dan negatif. Apabila positif sering disebut dengan 

positive information content dan sebaliknya apabila negatif disebut dengan negative 

information content. 
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Dalam variable return saham tidak mengalami perubahan yang signifikan karena 

kenaikan rata-rata return saham hanya terjadi pada h+1 dan kembali turun pada hari 

selanjutnya. Hal itu disebabkan karena banyaknya penjualan  saham yang terjadi 

karena investor ingin memperoleh keuntungan jangka pendek, terbukti dari TVA yang 

mengalami penurunan di h+1. Hal ini disebabkan karena adanya kebocoran informasi 

yang diterima investor, sehingga investor membeli saham pada saat harga murah yang 

terlihat di TVA yang naik dan menjual kembali setelah pengumuman merger dan 

akuisisi di harga yang tinggi. Para emiten kembali menurunkan harganya di h+2 dan 

selanjutnya untuk menarik para investor untuk membeli saham tersebut, tetapi cara 

tersebut tidak berhasil meningkatkan TVA karena terbukti di TVA h+2 dan selanjutnya 

TVA tersbut terus menerus turun karena sentiment pasar menjadi negative yang 

disebabkan karena pengumuman merger dan akusisisi tersebut hanya dimanfaatkan 

oleh segelintir investor (insider trading) untuk keuntungan capital gain. 

Pada pengujian abnormal return tidak terdapat perubahan yang signifikan 

dikarenakan Abnormal return hanya mengalami kenaikan pada saat h+1 dan kembali 

turun di hari selanjutnya. Masih ada investor yang mendapatkan return tidak normal 

tersebut. Pengumuman merger dan akuisisi menimbukan reaksi positif pada h+1 tetapi 

reaksi positif tersebut hanya dimanfaatkan oleh insider trading dan pada h+2 dan 

selanjutnya reaksi tersbut kembali normal. Hasil ini sesuai dengan teori yang 

diungkapkan (Kane 2008), bahwa adanya kebocoran informasi yang menyebabkan 

Abnormal return akan meningkat tajam setelah pengumuman merger dan akuisisi dan 

akan kembali turun dengan tajam juga dan hampir akan menyentuh angka nol. Hal ini 

disebabkan karena kebocoran informasi tersebut yang menyebabkan pasar tidak 

efisien. Perubahan harga saham seharusnya tidak akan memperlihatkan abnormal 

return sebelum pengumuman dari informasi yang relevan, karena tidak ada informasi 

yang spesifik perusahaan sebelum pengumuman resmi. 

Pengujian terhadap aktivitas volume perdagangan terjadi perubahan yang 

signifikan, hal ini disebabkan karena tingginya volume perdagangan saham yang 

terlihat sebelum merger dan akuisisi. Kebocoran informasi juga terlihat pada TVA yaitu, 

investor melakukan pembelian saham besar-besaran pada saat harga saham sedang 

murah dan kembali menjualnya pada saat h+1 yang harga saham nya sedang 

melonjak karena danya informasi pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini dikarenakn 

investor yang ingin mencari keuntungan jangka pendek yaitu insider trading. TVA 

menunjukan perubahan penurunan yang signifikan karena sesuai dengan penelitian 
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yang dilakukan Kane (2008) yaitu banyaknya saham yang dijual sehingga 

menyebabkan TVA menurun, sehingga saham tersebut menjadi kurang liquid 

ditambahnya sentiment pasar yang negatif menyebabkan para investor lainnya yang 

terus ingin menjual saham (panic seling) tersebut demi mengamankan investasinya. 

Hal tersebut terlihat TVA mengalami penurunan terus menerus hingga h+5. 

4.2 Implikasi Manajerial 

Dari pembahasan hasil penelitian ini didapat kebocoran informasi seputar peristiwa 

merger dan akuisisi. Hal tersebut dapat dilihat melalui analisis teknikal yang 

sebelumnya sudah dijelaskan dan hasil penelitian ini selaras dengan teori dan 

penelitian sebelumnya apabila terdapat kebocoran infomasi. Dalam hal ini maka 

sebaiknya ada regulasi khusus untuk para investor yang ingin memiliki keuntungan 

jangka pendek saja, sehingga tidak menimbulkan sentimen pasar menjadi negatif.  

Peranan penting yang harus dilakukan oleh corporate secretary untuk mencegah 

terjadinya kebocoran informasi. Karena kebocoran informasi ini dapat mengakibatkan 

pengumuman merger dan akuisisi yang seharusnya menimbulkan reaksi pasar 

menjadi positif tetapi malah dengan adanya pengumuman merger dan akuisisi 

mengubah sentimen pasar menjadi negatif. Kegiatan para investor ini disebut dengan 

insider trading, bisa dilakukan dan sah menurut hukum, namun istilah ini umumnya 

merujuk kepada kegiatan ilegal yang seharusnya tidak terjadi. Corporate Secretary 

bertanggung jawab kepada Direksi dan laporan pelaksanaan tugasnya juga 

disampaikan kepada Dewan Komisaris. Dengan peranan-peranannya, 

seorang corporate secretary harus mampu mengangkat perusahaannya untuk 

mencapai good corporate government. Para emiten ingin pengumuman merger dan 

akuisisi menimbulkan reaksi positif sehingga banyak investor yang tertarik dengan 

membeli sahamnya tersebut dengan menjanjikan dividen yang tinggi yang dilihat dari 

return yang tinggi, sehingga emiten dapat meningkatkan modalnya yang akan 

tercermin dari TVA yang tinggi dan para investor pun akan mendapatkan dividen yang 

tinggi, tetapi pengumuman merger dan akuisisi ini hanya dimanfaatkan segilintir 

investor untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek saja dan pengumuman 

merger dan akuisisi ini malah membuat sentimen pasar menjadi negatif.  
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VI. Kesimpulan Dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pengumuman merger dan akuisisi 

terhadap return, abnormal return, dan aktivitas volume perdagangan di BEI selama 

tahun 2000-2012. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat diambil 

beberapa kesimpulan antara lain : 

1. Terdapat perubahan positif yang tidak signifikan pada return saham, dikarenakan 

perubahan return saham hanya terjadi pada h+1 dan kembali turun, sehingga tidak 

menyebabkan perubahan tersebut signifikan. Hal ini berarti bahwa, pengumuman 

merger dan akuisisi berdampak menaikan return sehari saja setelah pengumuman, 

sehingga pengumuman merger dan akuisisi hanya dimanfaatkan oleh segelintir 

investor yang telah mendapatkan informasi terlebih dahulu atau insider tading 

untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek saja. Mereka akan melakukan 

pembelian saham sebelum pengumuman karena mereka yakin harga saham akan 

meningkat setelah pengumuman tersebut dan kembali menjualnya setelah harga 

saham tinggi untuk mendapatkan capital gain, oleh karena itu perubahan return 

saham tidak signifikan.    

2. Terdapat perubahan positif yang tidak signifikan pada abnormal return saham, hal 

ini disebabkan karena kebocoran informasi yang terjadi oleh para emiten yang 

berakibat abnormal return mengalami kenaikan yang tinggi pada h+1 dan 

mengalami penurunan pada hari selanjutnya. Kenaikan abnormal return tersebut 

adalah karena reaksi positif yang diterima oleh para investor, tetapi reaksi positif 

tersebut hanya dimanfaatkan oleh insider trading dan pada h+2 dan selanjutnya 

reaksi tersbut kembali normal. Banyak investor yang mendapatan abnormal return 

pada h+1 karena kebocoran informasi tersebut, sehingga kebocoran informasi 

tersebut mengakibatkan pasar tidak efisien. 

3. Terdapat perubahan negatif yang signifikan pada aktivitas volume perdagangan 

saham, karena setelah pengumuman merger dan akuisisi banyak investor yang 

menjual sahamnya demi keuntungan jangka pendek (capital gain) tersebut. 

Penurunan aktivitas volume perdagangan saham mengakibatkan sentimen pasar 

menjadi negatif sehingga saham tidak lagi digemari para investor, sehingga 

menyebabkan investor lainnnya ikut menjual saham demi mengamankan 

investasinya. 
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5.2 Saran 

1. Bagi para investor yang mengambil keputusan jual beli saham, sebaiknya tidak 

mengambil keuntungan jangka pendek saja pada saat pengumuman merger dan 

akusisi, karena hal tersebut dapat mengubah sentimen pasar menjadi negatif.  

2. Bagi para emiten, apabila ingin melakukan merger dan akuisisi yang akan di 

publikasikan sebaiknya manajerial memberikan informasi yang memiliki prospek 

yang bagus terhadap pengumuman merger dan akuisisi pada saat pengumuman 

resmi, sehingga tidak terjadinya kebocoran informasi atau tidak terjadinya aksi 

insider trading. Peranan penting yang harus dilakukan oleh seorang corporate 

secretary agar tdak terjadi kebocoran informasi 

3. Bagi akademisi, dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi dasar untuk 

penelitian selanjutnya. 
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