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DAMPAK PERTIMBANGAN STRATEGIS AKUISISI TERHADAP KINERJA 
SAHAM 

 
 
 

ABSTRAK  
 
 

Oleh : Apratima Asriyati  
Pembimbing : Syaiful Iqbal, SE, M.Si, Ak.  

 
 Keputusan akuisisi diarahkan untuk mencapai suatu sinergi, sehingga diperlukan 
pertimbangan-pertimbangan yang bersifat strategis untuk memberikan manfaat jangka 
panjang. Premium akuisisi, ukuran besar relatif, keterkaitan bisnis, dan metode 
pembayaran dapat digunakan sebagai pertimbangan strategis akuisisi. 
 Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh premium akuisisi, ukuran besar 
relatif, keterkaitan bisnis, dan metode pembayaran terhadap kinerja saham, yang diukur 
dengan Cummulative Abnormal Return (CAR) dan rata-rata Trading Volume Activity 
(TVA). Pengamatan dilakukan dalam 4 windows, yaitu 6 hari, 30 hari, 1 tahun, dan 2 
tahun setelah dilakukan akuisisi. Adapun sampel penelitian adalah 15 perusahaan yang 
melakukan akuisisi selama kurun waktu 2000-2003 di BEJ. Metode yang digunakan pada 
penelitian ini adalah metode regresi berganda. 
 Hasil pengujian menunjulkkan bahwa pada periode pertama pengamatan, tidak 
terdapat variabel yang mempengaruhi CAR dan TVA, pengaruh beberapa variabel baru 
terlihat pada periode selnajutnya, kecuali variabel keterkaitan bisnis yang tidak 
mempengaruhi CAR selama pengamatan, serta variabel ukuran besar relatif dan metode 
pembayaran yang tidak mempengaruhi TVA selama masa pengamatan. Hal ini 
menunjukkan bahwa pemegang saham lebih banyak bertindak spekulatif dan reaktif pada 
masa awal pengumuman akuisisi. Dan dalam jangka panjang pemegang saham akan 
cenderung bertindak berdasarkan substansi keputusan yang bersifat strategis.  
 
Kata kunci : premium akuisisi, ukuran besar relatif, keterkaitan bisnis, metode 

pembayaran, cummulative abnormal return (CAR), trading volume activity 
(TVA). 
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THE IMPACT OF STRATEGIC CONSIDERATIONS ON STOCK 
PERFORMANCE 

 
 

ABSTRACT 
 

By: Apratima Asriyati 
Advisor: Syaiful Iqbal, SE, M.Si, Ak 

 
 Acquisition decision is directed to achieve a synergy, so that it needed strategic 
considerations on behave of giving long term advantage in the future. Acquisition 
premium, relatively size, business relate, method of acquisition payment can be used as 
strategic considerations acquisition.  
 This research aims to analyze the influence of acquisition premium, relatively size, 
business relate, method of acquisition payment with reference to stock performance. 
Stock performance is measure using Cumulative Abnormal Return (CAR) and average of 
Trading Volume Activity (TVA). The observation was conducted in 4 windows there are 6 
days, 30 days, 1 year, and 2 years after the deal. There are 15 companies, that listed at 
JSX and performed acquisition during 2000-2003, were selected as sample in this 
research. The method of research analysis is multiple regression method.  
 The result shows that there is no significance influence of all variable in first 
window, and the influence some variable can be seen in next windows. Except business 
relate didn’t give any influence on CAR during the observation, and also relatively size 
and method of acquisition payment didn’t give any influence on TVA during the 
observation. This show that shareholder mostly react so active and speculative at the 
beginning of acquisition announcement. In long term, shareholder tends to react based 
on the strategic substances of acquisition.  
 
Key word: acquisition premium, relatively size, business relate, method of acquisition 

payment, Cumulative Abnormal Return (CAR), Trading Volume Activity 
(TVA) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

 Kondisi lingkungan bisnis yang dinamis dengan tingkat persaingan yang 

tinggi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh perusahaan. Perusahaan 

akan dapat bertahan apabila perusahaan tersebut memiliki tingkat kompetisi yang 

tinggi dan kinerja yang baik. Oleh karena itu, perusahaan dituntut selalu 

mengembangkan strateginya guna mempertahankan eksistensinya, atau bahkan 

berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Salah satu cara yang dapat ditempuh 

perusahaan adalah dengan melakukan perluasan usaha (business expansion), dalam 

bentuk ekspansi eksternal ataupun ekspansi internal.  

 Pengembangan bisnis dengan ekspansi internal (internal business expansion) 

merupakan upaya memperluas atau memperbesar usaha dengan melibatkan unit-unit 

yang ada di dalam organisasi perusahaan, seperti meningkatkan kualitas produk, 

perluasan daerah pemasaran, peningkatan skala ekonomi dengan efisiensi biaya. 

Pengembangan bisnis dengan ekspansi eksternal (external business expansion), yaitu 

dengan melakukan merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi merupakan bentuk 

penggabungan usaha, yaitu penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah 

menjadi satu entitas ekonomi karena perusahaan menyatu dengan perusahaan lain 

atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain (PSAK No.22, 

2002). Beberapa alasan dilakukan merger dan akuisisi adalah untuk  memperoleh 
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sinergi, diversifikasi usaha, pertumbuhan usaha, pengendalian atas keterbatasan 

sumberdaya, dan peningkatan kekuatan pasar (Glascock, 2005).  

 Bentuk pengembangan usaha secara eksternal yang paling populer adalah  

dilakukannya pengabungan usaha melalui mekanisme akuisisi. Pada dasarnya akuisisi 

merupakan upaya restrukturisasi perusahaan yang dimaksudkan untuk memperoleh 

manfaat dan sinergi dalam permodalan, manajemen, teknologi, sumber-sumber daya, 

dan diversifikasi usaha (Payamta, 2001). Hal senada juga diungkapkan oleh Sirower 

(1998) dalam Amin (2001) bahwa suatu keputusan akuisisi diarahkan untuk mencapai 

nilai sinergi, yaitu peningkatan competitiveness dan cash flow. Sehingga, dengan 

keputusan akuisisi ini diharapkan dapat memacu perusahaan agar lebih sehat dan 

lebih efisien serta dapat memberikan manfaat. Bentuk manfaat tersebut seperti 

perluasan cakupan pasar melalui pemanfaatan kekuatan pasar yang belum terealisasi, 

biaya pembangunan atas fasilitas-fasilitas baru, pengurangan tingkat persaingan antar 

perusahaan sejenis dalam memperoleh bahan baku, dan menghindarkan dari 

pengambilalihan (avoidance of take over).  

 Manfaat yang diperoleh perusahaan pengakuisisi dapat dijadikan indikator 

keberhasilan ataupun kegagalan dari keputusan akuisisi. Sudarsanam (1999) 

mengungkapkan bahwa sekitar 50% dari kinerja akuisisi dinyatakan sebagai usaha 

yang berhasil. Sementara penelitian lain kinerja pasca akuisisi telah diteliti oleh 

Coopers dan Lybrand (1993) dalam Sudarsanam (1999) yang menggunakan 100 

perusahaan pengakuisisi di Inggris selama 1980-1990, didapati bahwa 54% dari 

akuisisi tersebut dinyatakan gagal.  
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 Jeminson dan Sitkin (1986) dalam Amin (2001) mengungkapkan bahwa 

kinerja akuisisi yang mengecewakan muncul karena tidak adanya perhatian yang 

cukup sebelum akuisisi terhadap masalah perencanaan integrasi pasca akuisisi karena 

tekanan untuk menutup kesepakatan (deal) secepatnya. Alasan lain adalah seringnya 

perusahaan pengakuisisi tidak cukup mengetahui tentang potensi perusahaan yang 

dibeli (acquired firm). Kegagalan kinerja akuisisi tersebut dalam jangka panjang akan 

dapat merugikan pemegang saham, karena sulitnya mencapai kinerja melebihi 

premium pada saat dilakukan akuisisi dan dapat mempengaruhi kinerja saham. 

 Sudarsanam (1999) mengungkapkan bahwa analisis terhadap pertimbangan 

strategis merupakan salah satu faktor yang dapat dilakukan oleh perusahaan 

pengakuisisi untuk mengurangi kegagalan. Hal tersebut didukung oleh penelitian 

Coopers and Lybrand (1993) dalam Sudarsanam (1999) mengenai penyebab 

kegagalan akuisisi. Ada beberapa pertimbangan strategis yang harus diperhatikan 

oleh pihak perusahaan mengenai kebijakan akuisisi yang dilakukan. Pertimbangan-

pertimbangan tersebut dapat berupa seberapa besar premium akuisisi yang dibayarkan 

oleh perusahaan akuisisi, keterkaitan bisnis perusahaan pengakuisisi dan perusahaan 

target, metode pembayaran yang dilakukan, dan ukuran perusahaan target. 

Pertimbangan-pertimbangan ini mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan 

perusahaan pengakuisisi.  

  Metode purchase yang digunakan dalam akuisisi menghendaki transaksi 

akuisisi dicatat pada harga pasar yang wajar (fair value market) dari aktiva 

perusahaan target, sehingga akan menimbulkan premium akuisisi (Sutrisno, 2006). 
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Premium akuisisi tersebut sering merupakan bagian yang substansial dari jumlah 

yang dibayarkan oleh perusahaan pengakuisisi (bidder), dan alokasi biayanya 

(amortisasi premium akuisisi) dapat menurunkan laba bersih perusahaan setelah 

penggabungan usaha. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sirower (1998) bahwa 

premium akuisisi menunjukkan efek negatif terhadap kinerja pemegang saham.  

 Masalah mengenai metode pembayaran dalam transaksi akuisisi merupakan 

pertimbangan strategis lainnya yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Hudayati 

(1997) menyatakan bahwa transaksi penggabungan usaha dapat didanai melalui uang 

tunai yang biasanya diperoleh dari pinjaman uang dari bank, modal sendiri, 

pertukaran saham (share swap), dan dengan penerbitan saham baru (right issue).  

Penelitian terhadap metode pembayaran akuisisi pernah dilakukan oleh Loughran dan 

Vijh (1997) yang meneliti mengenai hubungan antara Return pasca akuisisi dan 

model akuisisi juga dengan bentuk pembayaran (Sutrisno dan Sumarsih, 2004).  

 Mengenai keterkaitan bisnis, penelitian mengenai hubungan keterkaitan bisnis 

dengan Return saham telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Wibowo 

(1996) dalam Sutrisno dan Sumarsih (2004) yang meneliti kinerja saham akuisitor 

jangka panjang setelah akuisisi dengan perbandingan antara akuisisi konglomerasi 

dan nonkonglomerasi. Mereka menggunakan 6 sampel akuisisi konglomerasi dan 14 

akuisisi nonkonglomerasi. Hasil  yang diperoleh menyatakan bahwa dalam waktu 

pengamatan tiga tahun setelah akuisisi, kinerja perusahaan tidak mengalami 

underperformance dan kinerja saham perusahaan yang melakukan akuisisi 

nonkonglomerasi lebih baik dari perusahaan konglomerasi.  
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 Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Aminul Amin (2001) serta Etty Gurendrawati dan Bambang Sudibyo (1999). 

Penelitian yang dilakukan oleh Aminul Amin adalah penelitian mengenai pengaruh 

pertimbangan-pertimbangan strategis (premium akuisisi, metode pembayaran, 

keterkaitan bisnis dan ukuran besar relatif perusahaan) terhadap kinerja saham yang 

diproksikan dengan CAR (cumulative abnormal return), yang menggunakan 39 

sampel perusahaan yang melakukan akuisisi selama 1991-1996. Dengan waktu 

pengamatan 3 tahun didapatkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap harga saham, sedangkan pertimbangan strategis lain ditemukan relatif 

konsisten terhadap harga saham. Sedangkan penelitian yang dilakukan  Etty 

Gurendrawati dan Bambang Sudibyo mengenai pengaruh akuisisi terhadap volume 

perdagangan saham. Dalam penelitian tersebut digunakan 21 perusahaan yang 

melakukan akuisisi dengan waktu pengamatan 10 hari sebelum dan 10 hari sesudah 

dilakukannya akuisisi. Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa tidak ada perbedaan 

signifikan pada volume perdagangan saham antara periode sebelum dan sesudah 

tanggal akuisisi.  

Hasil-hasil penelitian terdahulu sebagaimana dijelaskan pada paragraf 

sebelumnya memeberikan motivasi bagi peneliti untuk mengetahui dampak-dampak 

dari pertimbangan strategis terhadap kinerja saham. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah penggunaan harga saham dan volume perdagangan 

saham sebagai alat ukur kinerja saham. Hal ini dikarenakan bahwa untuk pengujian 

efisiensi pasar secara informasi harus melibatkan dua faktor, yaitu abnormal return 
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dan kecepatan reaksi (Jogiyanto, 1998). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yang lain adalah periode pengamatan yaitu perusahaan yang 

melakukan akuisisi pada tahun 2000-2003.  

 Berdasarkan uraian di atas, maka  penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai pengaruh pertimbangan strategis terhadap kinerja saham 

dengan judul “Dampak Pertimbangan Strategis Akuisisi Terhadap Kinerja 

Saham“. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah dirumuskan dalam bentuk 

pertanyaan adalah apakah pertimbangan strategis dalam akuisisi berdampak terhadap 

kinerja saham pasca akuisisi.   

 

1.3 Batasan Masalah  

 Untuk memfokuskan penelitian ini, perhatian peneliti akan ditekankan pada 

rumusan masalah yaitu pertimbangan strategis akuisisi yang meliputi premium 

akuisisi, metode pembayaran akuisisi, keterkaitan bisnis, dan ukuran perusahaan 

target.  

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mengetahui kinerja-kinerja jangka pendek dan jangka panjang sebagai 

upaya memperjelas pencapaian sinergi pasca akuisisi 

2. Untuk membuktikan bahwa pertimbangan-pertimbangan strategis dalam 

akuisisi seperti penentuan harga (premium akuisisi), ukuran besar relatif, 

keterkaitan/ ketidakterkaitan bisnis, dan metode pembayaran akan 

berpengaruh terhadap kinerja saham pasca akuisisi.  

 

1.5 Kontribusi Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :  

1. Kontribusi teoretis 

a) Dalam impikasi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi 

penelitian-penelitian terdahulu mengenai dampak pertimbangan-

pertimbangan strategis terhadap kinerja saham pasca akuisisi. Penelitian 

ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai 

akuisisi lebih mendalam. 

b) Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan masukan bagi pembaca 

yang membutuhkan referensi mengenai akuisisi dan sebagai  referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Kontribusi Praktis 

a) Bagi perusahaan pengakuisisi, penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan informasi tambahan dalam pengembangan usaha yang 

berkenaan dengan akuisisi sehingga perusahaan pengakuisi dapat 
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mempertimbangkan hal-hal yang bersifat strategis sebelum melakukan 

akuisisi dan dampak pasca akuisisi.  

b) Bagi investor, untuk menambah wawasan mengenai dampak 

pertimbangan strategis terhadap kinerja saham. Sehingga para investor 

dapat melakukan pertimbangan investasi terhadap perusahaan-

perusahaan terutama perusahaan yang melakukan akuisisi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Gambaran Umum Penggabungan Usaha 

Penggabungan usaha merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan 

kelangsungan hidup dan pengembangan usaha. Sirower (1998) mengungkapkan 

bahwa pada prinsipnya penggabungan dua perusahaan diarahkan untuk mencapai 

suatu sinergi, yaitu peningkatan competitiveness dan cash flow yang dihasilkan yang 

tidak dapat dicapai jika dilakukan oleh kedua perusahaan yang bergabung itu secara 

sendiri-sendiri (Amin, 2001).  

 Dalam akuntansi dikenal tiga bentuk penggabungan usaha yaitu konsolidasi, 

merger, dan akuisisi (Sudibyo, 1999). Dalam konsolidasi, semua perusahaan yang 

melakukan penggabungan usaha akan melebur dan mendirikan satu perusahaan yang 

baru. Merger merupakan suatu gabungan dari dua atau lebih perusahaan menjadi satu 

perusahaan yang sudah ada atau membentuk sebuah perusahaan baru. Bila 

membentuk peusahaan baru, merger tersebut bisa juga disebut konsolidasi.  

Beams (2004) berpendapat ada beberapa alasan pemilihan penggabungan 

usaha sebagai alat perluasan usaha, diantaranya:  

1. Manfaat biaya (cost advantage) 
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 Seringkali lebih murah bagi perusahaan untuk memperoleh fasilitas yang 

dibutuhkan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan, 

terutama pada periode inflasi.  

2. Risiko lebih rendah (lower risk) 

 Membeli lini produk dan pasar yang telah didirikan biasanya lebih kecil risikonya 

dibandingkan dengan mengembangkan produk baru dan pasarnya 

3. Mencegah pengambilalihan (avoidance of takeover) 

 Beberapa perusahaan bergabung untuk diakuisisi oleh perusahaan lain, karena 

perusahaan-perusahaan dengan rasio utang yang tinggi biasanya merupakan calon 

pengambil alih 

4. Berkurangnya penundaan operasi (fewer operating delays) 

 Fasilitas-fasilitas pabrik yang diperoleh melalui penggabungan usaha dapat 

diharapkan untuk segera beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan 

dengan lingkungan dan peraturan pemerintah yang lainnya.  

5. Akuisisi harta tak berwujud   

 Penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumberdaya tidak berwujud 

diantranya hak paten, hak atas mineral, database pelanggan, ataupun keahlian 

manajemen.  

Menurut Bringham dan Houston (1998) beberapa alasan yang sering 

dimunculkan dalam penggabungan usaha adalah sinergi, pertimbangan pajak, 

membeli aset dibawah biaya penggantian, diversifikasi, insentif bagi manajer, dan 

break up value (Sutrisno dan Sumarsih, 2004).  
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2.1.2 Akuisisi  

 Akuisisi merupakan salah satu strategi alternatif untuk perluasan usaha. Foster 

(1986: 216) menjelaskan bahwa akuisisi terjadi ketika satu perusahaan membeli 

semua atau sebagian kepemilikan dalam sebagian atau semua saham dari perusahaan 

lain atau sebagian atau semua aset dari perusahaan lain. IAI dalam Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan No.12 mendefinisikan penggabungan usaha (akuisisi) 

adalah penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas 

ekonomi karena perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh 

kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain.  

2.1.3 Tujuan Akuisisi  

 Strategi akuisisi merupakan salah satu alternatif untuk perluasan usaha. 

Dengan bergabungnya, dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mungkin untuk 

menunjang kegiatan usaha, sehingga keuntungan akan diperoleh lebih besar 

dibandingkan jika perusahaan tersebut dijalankan sendiri-sendiri. Menurut Rusli 

(1992) dalam Sudibyo (1999) mengemukakan 5 macam tujuan suatu perusahaan 

melakukan akuisisi, yaitu : keinginan mengurangi kompetisi, untuk memanfaatkan 

pasar atau ingin memonopoli suatu bidang usaha, untuk mencapai skala ekonomi 

tertentu, untuk memperoleh bahan buku yang murah, dan untuk mendapatkan akses 

pasar atau dana yang relatif murah. Sedangkan Payamta (2001) berpendapat  ada 

beberapa manfaat dari akuisisi  diantaranya  :  

1. Komplementaris  
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Penggabungan dua perusahaan sejenis atau lebih secara horizontal dapat 

menimbulkan sinergi dalam berbagai bentuk, misalnya: perluasan produk, transfer 

teknologi, sumber daya manusia yang tangguh, dan sebagainya.  

2. Pooling Kekuatan  

Perusahaan-perusahaan yang terlampau kecil untuk mempunyai fungsi-fungsi 

penting untuk perusahaannya, misalnya fungsi research and development, akan 

lebih efektif jika bergabung dengan perusahaan lain yang telah memiliki fungsi 

tersebut.  

3. Mengurangi Persaingan  

Penggabungan usaha diantara perusahaan sejenis akan mengakibatkan adanya 

pemusatan pengendalian, sehingga dapat mengurangi pesaing.  

4. Menyelamatkan Perusahaan dari kebangkrutan  

Bagi perusahaan yang kesulitan likuiditas dan terdesak oleh kreditur, keputusan 

merger dan akuisisi dengan perusahaan yang kuat akan menyelamatkan 

perusahaan dari kebangkrutan.  

2.1.4 Proses Akuisisi  

 Ary Suta (1992) menguraikan beberapa tahap proses pelaksanaan akuisisi, 

melalui tahapan sebagai berikut: (1) penetapan tujuan; (2) identifikasikan perusahaan 

yang mempunyai potensi untuk di akuisisi; (3) menyeleksi calon dari beberapa 

perusahaan target yang mungkin; (4) mengadakan kontak dengan manajemen dari 

perusahaan target dalam rangka memperoleh informasi; (5) menetapkan offering 

price dan cara pembiayaan dengan kas, saham, atau bentuk pembayaran lainnya; (6) 
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mencari alternatif sumber pembiayaan; (7) melaksanakan due dilligence terhadap 

perusahaan target, mempersiapkan dan menandatangani kontrak akuisisi; (8) 

pelaksanaan akuisisi (Payamta, 2001).  

2.1.5  Bentuk dan Tipe Akuisisi 

 Akuisisi merupakan suatu cara menuju titik akhir, yang merupakan kondisi 

akhir tercapainya beberapa sasaran strategis perusahaan. Sasaran strategis tersebut 

dapat bervariasi, meliputi pertumbuhan perusahaan, perluasan produk atau 

pengembangan pasar, dan juga pengurangan risiko. Pada dasarnya akuisisi dipilih 

sebagai alternatif pengembangan usaha karena akuisisi dapat memenuhi kriteria nilai 

tambah.  

 Berbagai jenis akuisisi ditentukan dari keunggulan-keunggulan strategis dan 

pilihan-pilihan perusahaan. Nilai yang diciptakan dalam akuisisi dapat dibedakan dari 

sumber nilai tersebut. Menurut Sudarsanam (1999), ada tiga model umum dari 

penciptaan nilai dalam akuisisi:  

1. Model Penerima Donor  

Dalam model ini, terjadi transfer sumberdaya dan atau kemampuan dari 

perusahaan pengakuisisi kepada perusahaan target. Nilai diciptakan ketika 

transfer semacam ini memperbaiki kinerja strategis dan keuangan perusahaan 

target. Pada proses ini, perusahaan pengakuisisi harus berjaga-jaga terhadap 

penolakan transpalntasi dimana pihak perusahaan target menolak transfer. 

2. Model Partisipatif  
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Dalam model ini, penggabungan sumberdaya dan kemempuan kedua perusahaan. 

Penggabungan tersebut merupakan suatu proses pertukaran dua arah, dan suatu 

interaksi yang berbobot. Penggabungan ini membuat pemakaian sumberdaya 

kedua perusahaan menjadi lebih efektif dan memperbesar kemampuan keduanya. 

Disamping itu, melalui penggabungan dapat dicapai ruang lingkup dan skala 

ekonomis.  

3. Model Kolusif  

Model ini melibatkan penggabungan aset strategis perusahaan. Asset strategis 

perusahaan adalah karakteristik dari stuktur pasar yang memberi keunggulan 

kompetitif  bagi perusahaan. Dalam model ini, bergabungnya kedua perusahaan 

dalam akuisisi menciptakan atau memperkuat aset strategis tersebut.  

 Tipe akuisisi juga menentukan alasan akuisisi, kerangka kerja untuk 

mengevaluasi sasaran, aplikasi penjabaran suatu perusahaan, dan lain sebagainya. 

Ditinjau dari segi aplikasi penjabaran akuisisi terhadap suatu perusahaan, Macel Go 

(1992) dalam Mayangsari (2003)  membagi tipe akuntansi dalam beberapa bentuk, 

yaitu :  

a Asset Acqusition  

Akuisisi aset (asset acquisition) merupakan transaksi pembelian yang dilakukan 

perusahaan pengakuisisi untuk mendapatkan sebagian atau seluruh aktiva 

perusahaan target. 

b Stock  Aquisition  
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Akuisisi saham (Stock  Aquisition) merupakan suatu transaksi pembelian sebagian 

atau seluruh saham perusahaan target. Dalam akuisisi ini transaksi tersebut diatas 

kepemilikan 20% sehingga memiliki pengaruh signifikan.  

 

2.1.6 Metode Akuntansi Akuisisi 

 Ada dua metode akuntansi untuk penggabungan usaha yaitu metode 

penyatuan kepemilikan (pooling of interest method) dan metode pembelian (purchase 

method). Suatu penggabungan usaha yang memnuhi kriteria PSAK No.22 untuk 

penyatuan kepemilikan harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode 

penyatuan (pooling method), sedangkan semua penggabungan usaha yang lain harus 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode pembelian (purchase method) (Beams, 

2004). Akuisisi sendiri diasumsikan sebagai suatu transasksi yang memungkinkan 

suatu entitas memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang 

bergabung. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi yang tepat untuk akuisisi adalah 

penggunaan metode pembelian (purchase method).  

 Perlakuan akuntansi terhadap akuisisi menurut PSAK No.22 adalah sebagai 

berikut :  

1. Transaksi ini dibukukan seperti halnya pembelian aktiva lainnya, karena dalam 

akuisisi terjadi pengalihan aktiva, timbulnya kewajiban atau penerbitan saham 

dalam rangka memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan lain  

2. Metode pembelian menggunakan harga perolehan (cost) sebagai dasar untuk 

mencatat akuisisi tersebut. 

 15



3. Sejak tanggal akuisisi, hasil usaha perusahaan yang diakuisisi harus dilaporkan 

dalam laporan rugi laba perusahaan yang mengakuisisi.  

4. Aktiva dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi harus dilaporkan dalam neraca.  

5. Goodwill yang timbul akibat transaksi akuisisi harus dilaporkan dalam neraca 

perusahaan pengakuisisi.  

2.1.7 Harga dan Volume Perdagangan Saham  

 Untuk menguji kandungan informasi suatu pengumuman hanya melibatkan 

sebuah faktor saja, yaitu abnormal return, sedangkan untuk pengujian efisiensi pasar 

secara informasi melibatkan dua buah faktor, yaitu abnormal return dan kecepatan 

reaksi (Jogiyanto, 1998: 105). Dihubungkan dengan volume, suatu laporan yang 

diumumkan memiliki kandungan informasi apabila jumlah lembar saham yang 

diperdagangkan menjadi lebih besar ketika earnings diumumkan saat waktu selain 

waktu tersebut. Perbedaan penting antara pengujian harga dan volume adalah harga 

merefleksikan perubahan dalam pengaharapan pasar sebagai suatu keseluruhan 

sedangkan volume merefleksikan perubahan dalam pengharapan investor individual.  

 

2.2  Perumusan Hipotesis  

2.2.1 Premium Akuisisi  

 Akuisisi merupakan bentuk penggabungan usaha yang menggunakan metode 

pembelian (purchase method), yaitu metode yang didasarkan pada asumsi bahwa 

penggabungan ushaa merupakan suatu transaksi yang memungkinkan suatu entitas 

memperoleh aktiva bersih dari perusahaan-perusahaan lain yang bergabung (Beams, 
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2004). Dengan mendasarkan pada aturan metode purchase, perusahaan pengakuisisi 

pada akhirnya mengakui biaya atau beban, atas perbedaan antara nilai pasar yang 

wajar dengan nilai buku aktiva bersih yang dibayarkan kepada perusahaan terakuisisi 

yaitu premium akuisisi .   

Sirower (1998) mengungkapkan bahwa tingkat premium akuisisi 

menunjukkan efek negatif yang kuat terhadap kinerja pemegang saham, semakin 

tinggi premium semakin besar kerugian, jadi premium dan potensi perbaikan kinerja 

berkolerasi negatif dalam akuisisi. Kesimpulan yang agak berbeda dikemukan oleh 

Parkinson dan Dobbin (1993) bahwa secara signifikan abnormal return positif yang 

besar diperoleh pada periode 24 bulan setelah akuisisi.  

Kesimpulan yang dikemukakan oleh Sirower (1998) serta  Parkinson dan 

Dobbin (1993) tersebut jelas menimbulkan kontroversi. Konsep net present value 

(NPV) dapat dipakai untuk menjelaskan motif investor dalam menilai akuisisi. 

Bahwa dengan semakin besarnya harga yang harus dibayar untuk keputusan akusisi 

berarti nilai investasi yang dibutuhkan semakin besar, dimana keputusan akuisisi 

membawa konsekuensi atas pengembalian (return) masa akan datang yang harus 

melebihi nilai investasinya saat ini. Hal ini jelas bertentangan dengan hasil penelitian 

oleh Parkinson dan Dobbin (1993).  

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh premium akuisisi terhadap 

kinerja saham, maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H1:   Premium akuisisi berdampak terhadap cummulative abnormal return 

(CAR) perusahaan pengakuisisi.  
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H2:   Premium akuisisi berdampak terhadap trading volume activity (TVA) 

perusahaan pengakuisisi.   

2.2.2 Ukuran Besar Relatif  

 Masalah ukuran besar relatif telah memberikan hasil yang saling 

bertentangan, baik bidang keuangan maupun bidang strateginya. Penelitian Shelton 

(1998) serta Seth (1990)  dalam Amin (2001) menemukan pengaruh positif untuk 

ukuran besar relatif terhadap kinerja pengakuisisi, sedangkan penelitian Fowler dan 

Schmidt (1989) tidak menemukan hubungan yang signifikan.  

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh ukuran besar relatif 

terhadap kinerja saham, maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H3:   Ukuran besar relatif akuisisi berdampak terhadap cummulative abnormal  

 return (CAR) perusahaan pengakuisisi 

H4:  Ukuran besar relatif  akuisisi berdampak terhadap trading volume activity 

(TVA) perusahaan pengakuisisi 

2.2.3 Keterkaitan Bisnis  

 Keterkaitan bisnis dapat merupakan salah satu pertimbangan perusahaan 

pengakuisisi (bidder firm) dalam mengambil keputusan akuisisi. Menciptakan sinergi 

operasional dari keputusan akusisi merupakan motif yang digunakan perusahaan 

dalam menggunakan keterkaitan atau ketidekterkaitan bisnis sebagai pertimbangan 

dalam keputusan akuisisi.   

Penelitian mengenai keterkaitan bisnis telah banyak dilakukan dan hampir 

memperoleh kesimpulan bahwa perusahaan pengakuisisi yang berkaitan (related) 
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mengunguli perusahaan yang tidak berkaitan. Namun upaya empiris menghasilkan 

serangkaian bukti yang saling bertentangan. Dalam penelitian Lubatkin (1987) 

menyimpulkan bahwa penemuannya tidak mendukung keterkaitan pasar produk dapat 

memperbaiki kinerja akuisisi. Sementara dalam penelitian yang dilakukan Swandari 

(1999) menyimpulkan bahwa kemakmuran yang diterima pemegang saham pada 

perusahaan yang melakukan akuisisi konglomerasi (tidak terkait) terbukti lebih tinggi 

dibandingkan pada pemegang saham yang melakukan akuisisi non-konglomerasi 

(Sutrisno dan Sumarsih, 2004).     

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh keterkaitan bisnis terhadap 

kinerja saham, maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H5: Keterkaitan bisnis berdampak terhadap cummulative abnormal return (CAR) 

perusahaan pengakuisisi.  

H6 : Keterkaitan bisnis berdampak terhadap trading volume activity (TVA)      

perusahaan pengakuisisi 

2.2.4 Metode Pembayaran Akuisisi  

 Metode pembayaran akuisisi mempunyai pengaruh terhadap kinerja akuisisi 

dari segi kesejahteraan pemegang saham. Mengakuisisi dengan saham mempunyai 

implikasi negatif terhadap pemegang saham itu sendiri. Pembayaran dengan kas 

merupakan sarana yang lebih baik dalam tawar-menawar (bargaining) pada 

perusahaan target. Namun, penggabungan yang didanai uang tunai jarang dilakukan, 

karena untuk mendapatkan pinjaman dari bank tidak mudah, selain itu transaksi 

pengambilalihan perusahaan dengan uang tunai akan dikenai pajak.  
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 Fishman (1983) dalam Amin (2001)  menyatakan bahwa cara pembayaran 

dengan kas menunjukkan perusahaan pengakuisisi memiliki sinergi yang tinggi 

dibandingkan dengan pembayaran saham yang memiliki sinergi rendah. Hal senada 

dikemukakan oleh Travlos (1987) menyatakan bahwa pemegang saham perusahaan 

pengakuisisi menghasilkan return negatif jika akusisi dilakukan dengan 

menggunakan saham dan menghasilkan return normal jika akuisisi dilakukan dengan 

kas. Akan tetapi, akuisisi yang dilakukan dengan kas tidak akan menghasilkan 

perubahan volume perdagangan yang signifikan dari saham bidder (Drapper dan 

Paudyal (1999) dalam Junaidi (2004)). 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh metode pembayaran 

akuisisi terhadap kinerja saham, maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H7:  Metode pembayaran berdampak terhadap cummulative abnormal return 

(CAR) perusahaan (pengakuisisi) 

H8:   Metode pembayaran berdampak terhadap trading volume activity (TVA) 

perusahaan pengakuisisi 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

  

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Penelitian ini merupakan studi peristiwa (event study), yaitu teknik penelitian 

yang mengamati pengaruh suatu peristiwa dalam suatu periode. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji reaksi pasar atas pengumuman informasi akuntansi. Reaksi 

pasar dalam penelitian ini adalah perubahan harga saham yang diproksikan dalam 

Cummulative Abnormal Return (CAR) serta volume perdagangan saham yang 

diproksikan dengan rata-rata Trading Volume Activity (TVA). Penelitian ini  menguji 

pengaruh premium akuisisi, keterkaitan bisnis, metoda pembayaran, dan ukuran besar 

relatif terhadap perubahan harga saham dan volume perdagangan saham. Metoda 

statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (multiple 

regression model). 

 

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan sekelompok orang atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 1999). Populasi dalam penelitian in 

adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.  

Metoda pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metoda 

purposive sampling dengan tipe judgement sampling, yaitu metoda pengambilan 

sampel yang tipe pemilihan sampelnya dilakukan secara tidak acak dimana 
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informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu, umumnya 

disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 1999: 

31). 

Berdasarkan beberapa pertimbangan, dari beberapa populasi yang tersedia 

akan diambil beberapa sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian, yakni 

berorientasi pada perusahaan-perusahaan pengakuisisi (bidder firms) dengan kriteria 

sebagai berikut :  

1. Perusahaan pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama kurun waktu 

2000-2003 

2. Perusahaan pengakuisisi memiliki 20% atau lebih kepemilikan atas perusahaan 

target. Pertimbangan ini diambil karena prosentase kepemilikan mempengaruhi 

perlakuan akuntansi dalam penyajian laporan keuangan.  

3. Perusahaan menggunakan metoda purchase dalam melakukan akuisisi. 

Pertimbangan ini diambil agar dapat mengetahui nilai wajar akuisisi dari sebuah 

transaksi akuisisi.  

4. Perusahaan pengakuisisi yang aktif melakukan perdagangan saham selama 

pengamatan. 

5. Perusahaan pengakuisisi yang menerbitkan laporan keuangan tahunan pada tahun 

keputusan akuisisi dilakukan. Pertimbangan ini dilakukan agar keputusan akuisisi 

dapat diamati.  
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Tabel 3.1  Seleksi Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah  

1. Perusahaan Publik yang terdaftar di BEJ dan melakukan 

akuisisi antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 

2. Perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan diatas 

diatas 20%  

3. Perusahaan tidak menggunakan metoda purchase dalam 

melakukan akuisisi. 

4. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan 

pada tahun terjadinya akuisisi. 

5. Perusahaan yang tidak mempunyai data keuangan 

lengkap selama window pengamatan. 

23  

 

1 

 

7 

 

0 

 

0 

Jumlah akhir sampel perusahaan yang diteliti 15  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder baik dari 

sumber internal maupun eksternal. Data sekunder tersebut diperoleh melalui Pojok 

BEJ Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Pasar Modal Indonesia (BEJ), 

Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal), dan Jakarta Stock  Exchange (JSX) 

Statistic.  
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Adapun jenis data yang diperlukan adalah data sekunder dengan kriteria 

sebagai berikut :  

1. Perusahan melakukan akuisisi pada tahun 2000-2004 yang telah go-public. Data 

ini diperoleh dari Jakarta Stock  Exchange (JSX).com dan Pasar Modal Indonesia 

(BEJ).  

2. Harga saham rata-rata harian, mingguan, bulanan, dan tahunan selama periode 

pengamatan yang diperoleh dari Pojok BEJ Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. 

3. Perdagangan saham rata-rata harian, mingguan, bulanan, dan tahunan selama 

periode pengamatan yang diperoleh dari Pojok BEJ Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

4. Laporan keuangan dan data mengenai fundamental perusahaan yang melakukan 

akuisisi yang diperoleh dari Pasar Modal Indonesia (BEJ).  

 

3.4 Variabel Penelitian  

 Analisis penelitian ini menggunakan alat regresi berganda, yang meliputi 

variabel independen dan dependen. Variabel-variabel yang digunakan diantaranya:  

1. Variabel Terikat (dependent variable) 

Variabel terikat (dependent variable) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

diduga menjadi akibat (presumed effectvariable). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kinerja saham dinyatakan dengan simbol Y, terdiri dari :  

a. Perubahan Harga Saham  
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 Perubahan harga saham diproksikan dengan Cummulative Abnormal Return 

yang merupakan akumulasi abnormal Return untuk masing-masing saham. Abnormal 

Return adalah selisih antara Return terealisasi masing-masing saham dengan Return 

ekspektasian masing-masing saham, yang perhitungannya digunakan rumus:  

ARit = Rit - E[Rit]  

ARit  = Abnormal Return saham ke-i pada periode jendela ke-t  

Rit     = Return terealisasi yang terjadi untuk saham ke-i pada periode jendela ke-t 

E[Rit]= Return ekspetasian saham ke-i untuk periode jendela ke-t  

 Return realisasi masing-masing saham dihitung dengan rumus:  

 
1

1)(

−

−−
=

it

tiit
it P

PPR  

Rit = Return saham i pada hari t  

Pit  = Harga penutupan saham i pada hari t  

Pit-1= Harga penutupan saham pada hari t-1 

 Return ekpektasian dihitung dengan model pasar yang disesuaikan (adjusted 

market model) hal ini dikarenakan pasar modal di Indonesia yang masih berkembang. 

Model ekspetasian ini dibuat dengan menggunakan teknik regresi Ordinary Least 

Square (OLS). 

 Return indeks pasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Harga 

Saham Gabungan (IHSG), yang dihitung dengan rumus:  
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RMt = Return indeks pasar saham pada hari ke-t  

IHSGt = IHSG harian pada hari ke-t  

IHSGt-1= IHSG harian pada hari ke t-1 

 Kemudian menghitung rata-rata abnormal return dengan rumus sebagai 

berikut:  

n
AR

AR it
nt

∑=  

ARnt = Rata-rata normal abnormal return semua saham pada periode ke-t  

Σ ARit = Jumlah abnormal return semua saham pada periode ke-t  

n = Jumlah hari dalam periode jendela  

 Perhitungan CAR digunakan rumus :  

∑= titi ARCAR ,,  

CARi,t = Cummulative abnormal return saham i pada periode ke-t 

Σ ARi,t = Jumlah abnormal return saham i pada periode ke-t  

b. Volume Perdagangan Saham  

 Volume perdagangan saham diproksikan dengan Trading Volume Activity 

(TVA) dengan rumus sebagai berikut :  

 TVAi,t = Σ saham i yang diperdagangkan pada waktu t  

   Σ saham i yang beredar pada waktu t 

 Setelah TVA masing-masing saham diketahui, kemudian dihitung rata-rata 

volume perdagangan relatif seluruh sampel dengan rumus  
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n

TVA
TVA ti∑=Χ ,  

Σ TVAit = Jumlah saham i yang diperdagangkan pada waktu t  

n  = Jumlah hari pengamatan  

2. Variabel Bebas (independent variable) 

Variabel bebas (independent variables) adalah tipe variabel yang menjelaskan 

atau yang mempengaruhi variabel lainnya, variabel bebas merupakan variabel yang 

diduga sebagai sebab (presumed cause variable). Variabel bebas dalam penelitian ini 

dinyatakan dengan simbol X, terdiri dari : 

a. Premium Akuisisi dinyatakan dengan X1 

  Premium akuisisi merupakan selisih antara nilai pasar yang wajar dengan nilai 

buku aktiva bersih yang dibayarkan kepada perusahaan terakuisisi. Untuk 

menghitung variabel ini maka digunakan rumus  

   Premium Akuisisi = Nilai Pasar (cost) – Nilai Buku aktiva  

b. Ukuran Besar Relatif dinyatakan dengan X2  

  Ukuran besar relatif adalah ukuran besar kecilnya perusahaan target. Ukuran 

besar relatif merupakan variabel dependen yang diukur dari aktiva tetap (fixed 

asset) yang dimiliki oleh perusahaan target. Untuk menghitung variabel ini 

digunakan log natural untuk memperhalus penghitungan : 

  Ukuran besar relatif =  ln  fix asset  

c. Keterkaitan Bisnis dinyatakan dengan X3 
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  Keterkaitan bisnis merupakan tingkat kesesuaian bisnis utama perusahaan 

pengakuisisi dengan perusahaan target. Keterkaitan bisnis ini merupakan 

variabel dummy yang diukur dengan menggunakan angka biner 1,0. Jika ada 

keterkaitan pada salah satu atau lebih bisnis utama, maka diberi angka 1, dan 

jika tidak ada keterkaiatan bisnis pada bisnis utama maka diberi angka 0. Hal ini 

didasarkan pada banyaknya penelitian yang mengungkapkan bahwa akuisisi 

yang berkaitan lebih menguntungkan daripada akuisisi yang tidak berkaitan.  

d. Metode Pembayaran dinyatakan dengan X4 

  Metode pembayaran merupakan cara-cara pembayaran yang dilakukan oleh 

perusahaan pengakuisisi dalam akuisisi, dimana pembayaran dapat dilakukan 

dengan uang tunai (cash), dengan menerbitkan saham (stock), atau kombinasi 

keduanya. Metode pembayaran merupakan variabel dummy yang diukur dengan 

menggunakan angka biner 1,0. Pembayaran dengan menggunakan uang tunai 

diberi angka 1, pembayaran dengan saham serta kombinasi cash dan stock  

diberi angka 0. Hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dengan 

pembayaran dengan uang tunai tidak menyebabkan perubahan pada EPS 

(Earning per Share).  

 

3.6 Metoda Analisis Data  

 Metoda analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

berganda (multiple regression model) dengan memasukkan variabel-variabel dummy. 

Analisis regresi berganda merupakan suatu teknik analisis data yang bertujuan untuk 
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melihat besarnya pengaruh antara variabel-variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya, sekaligus untuk mengestimasi besarnya nilai dan variabel terikat yang 

dijelaskan oleh variabel-variabel bebas yang digunakan, untuk suatu periode tertentu 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapun model regresi dengan variabel dummy 

adalah sebagai berikut:  

Y1 = α0 + α1 X1 +  α2 X2 + α3 X3 + α4 X4 + e  

Y2 = α0 + α1 X1 +  α2 X2 + α3 X3 + α4 X4 + e 

Dimana: 

Y1  : CAR perusahaan pengakuisisi 

Y2 : TVA perusahaan pengakuisisi 

X1 : Premium akuisisi 

X2 : Ukuran besar relatif  

X3  : Keterkaitan Bisnis, terkait =1, tidak terkait = 0 

X4 : Metoda pembayaran, cash =1, stock (lainnya) = 0 

0α  : Konstanta atau intersep  

e  : Kesalahan penganggu  

41....αα : Koefisien regresi  

Dengan periode pengamatan :  

1. CAR dan TVA antara hari ke-0 (deal akuisisi) sampai hari ke-6 

2. CAR dan TVA antara hari ke-0 (deal akuisisi) sampai hari ke-30 

3. CAR dan TVA antara hari ke-0 (deal akuisisi) sampai tahun-1 
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4. CAR dan TVA antara hari ke-0 (deal akuisisi) sampai tahun-2 

 

3.7 Model Analisis Data  

3.7.1 Analisis Statistik  

3.7.1.1 Uji Asumsi Klasik  

Pengaruh variabel (X1), (X2), (X3),dan (X4), terhadap Cummulative Abnormal 

Return (Y1) dan Trading Volume Activity (Y2) dianalisis dengan menggunakan 

metoda statistik dengan tingkat signifikansi α = 0,05 artinya derajat kesalahan sebesar 

5%. 

Untuk mendapatkan model persamaan linier berganda yang memberikan hasil 

yang representatif sesuai kriteria: Best, Linier Unbiased Estimation (BLUE) maka 

dilakukan uji asumsi klasik sebelum model diajukan. Persamaan yang dirumuskan 

harus memenuhi asumsi dasar: berdistribusi normal, tidak terjadi gejala 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

3.7.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah pengujian yang digunakan untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya memiliki 

distribusi yang normal atau tidak. Gujarati (1997:67) menuliskan bahwa regresi linier 

membutuhkan asumsi kenormalan data dengan beberapa alasan, yaitu: 

1. Menghasilkan model prediksi yang tidak bias, serta memiliki varians yang 

minimum.  
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2. Menghasilkan model yang konsisten, yaitu dengan meningkatnya jumlah sampel  

ke jumlah yang tidak terbatas, penaksir mengarah ke nilai populasi yang 

sebenarnya. 

Pada penelitian ini digunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan 

signifikansi sebesar 5% untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis 

distribusi normal. Uji keberangkatan (asal) data digunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

sebab metoda ini dirancang untuk menguji keselarasan pada data yang kontinyu.  

3.7.1.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel 

independen. Adanya gejala multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear 

sempurna diantara satu atau semua variabel penjelas dari model regresi                      

(Gujarati, 1997: 160). Walaupun terjadi Multikolinearitas, koefisien regresi berganda 

masih dapat dicari, dengan syarat tidak terjadi Multikolinearitas sempurna. Menurut  

Nacrowi (2002) dalam Widi (2004) akibat dari Multikolinearitas adalah : 

1. Variansi besar 
2. Interval kepercayaan lebar 
3. Uji t (t ratio) tidak signifikan. Suatu variabel bebas yang signifikan baik secara 

substansi, maupun secara statistik jika dibuat regresi sederhana, bisa tidak 
signifikan karena variansi besar akibat kolinearitas.    

4. R2 tinggi tetapi tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t. 
 

Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas 

digunakan tolerance and value inflation factor (VIF) (Aliman, 2000:57). Aturan yang 

digunakan sebagai pedoman adalah jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dalam 
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hal ini terjadi ketika R2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi 

sangat tinggi. VIF dirumuskan sebagai berikut : 

VIF = 
TOLERANCE

1  

TOLERANCE = (1-R2
xt) 

 3.7.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah uji untuk mengetahui keseragaman dari faktor 

pengganggu dalam uji regresi.  Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila 

terdapat varian yang berbeda dari suatu observasi ke observasi lain. 

Heteroskedastisitas mengakibatkan estimasi koefisien-koefisien regresi yang 

dilakukan tidak efisien. 

Gejala heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dideteksi dengan 

menggunakan uji Glesjer. Dengan metoda ini harus dilakukan regresi sederhana 

antara nilai absolut e1 dan tiap-tiap variabel independen. Apabila ditemukan nilai 

thitung yang lebih besar daripada ttabel, maka pada model terjadi heteroskedastisitas. 

Selain mendeteksi dengan cara uji Glesjer dapat juga digunakan metoda grafik. 

Deteksi heteroskedastisitas dengan metoda grafik dengan melihat ada  tidaknya pola 

tertentu pada grafik, sumbu X dan sumbu Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized.  

3.7.1.1.4 Uji Autokorelasi 

Metoda uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan 
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pada periode t-1. Menurut Gujarati (1997) pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terjadi kolerasi diantara anggota serangkaian data orbservasi yang 

diurut runut waktu (time series) atau menurut ruang (cross section). 

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian 

observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtun waktu) atau 

ruang (seperti dalam data cross section). Tidak adanya autokorelasi menunjukkan 

tidak adanya korelasi antara kesalahan pengganggu (error), artinya kesalahan 

pengganggu di satu observasi tidak berkorelasi terhadap kesalahan pengganggu di 

observasi lain. Dalam konteks regresi, model regresi linier klasik mengasumsikan 

bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance atau gangguan ui. 

Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

                          E(ui,uj) = 0                i ≠  j 

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Run. Hal ini 

karenakan data residual pada penelitian merupakan data non-parametrik. Uji run 

merupakan salah satu bentuk pengujian untuk mendeteksi adanya gejala autokolerasi 

(Gujarati, 1997: 419). Uji run digunakan untuk memeriksa keacakan, atau untuk 

mengetahui apakah suatu rangkaian kejadian, hal atau simbol merupakan hasil proses 

yang acak (random) (Rahayu, 2004: 102).   

Untuk melihat ada tidaknya gejala autokolerasi maka dapat diketahui dengan 

nilai probabilitas. Jika nilai probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 5% maka 

asumsi autokolerasi terpenuhi (tidak terjadi gejala autokolerasi).   
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3.7.1.2 Analisis Regresi  

3.7.1.2.1 Uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis nol (H0) dan hipotesis alternatif (Ha), yang diformulasikan:  

• Ho : βi = 0, artinya bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). 

• Ha : βi ≠ 0, artinya bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). 

2) Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diharapkan adalah α = 5% atau confident interval 

sebesar 95% dengan degree of freedom atau df sebesar n-k, dimana n adalah 

jumlah variabel dan k adalah jumlah variabel termasuk intersep. 

3) Menghitung nilai thitung 

                             Koefisien regresi a1
                              Standar deviasi a1 

thitung = 

 
4) Membandingkan thitung dengan ttabel 

Hipotesis nol diterima atau ditolak, ditentukan sebagai berikut : 

a) Apabila thitung < ttabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak, berarti secara individu 

variabel (premium akuisisi, ukuran besar relatif, keterkaitan bisnis, dan 

metoda pembayaran ) tidak berpengaruh terhadap kinerja saham. 
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b) Apabila thitung > ttabel atau - thitung < - ttabel, maka H0 ditolak Ha diterima, berarti 

secara  individu variabel (premium akuisisi, ukuran besar relatif, keterkaitan 

bisnis, dan metoda pembayaran)  berpengaruh terhadap kineja saham. 

Akan tetapi apabila kita menggunakan program SPSS maka penarikan 

kesimpulan dapat didasarkan pada nilai signifikansi (Sulaiman, 2004:13), yaitu:  

a. Nilai Sig. < α             tolak H0 

b. Nilai Sig. ≥  α             H0 tidak ditolak 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum  

 Bursa Efek Jakarta (BEJ) merupakan salah satu pasar modal di Indonesia. 

Fungsi Bursa Efek Jakarta adalah seperti definisi pasar modal yaitu sebagai pasar 

untuk berbagai instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang yang dapat diperjual 

belikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, publik authorities, maupun swasta (Simulasi Pasar Modal, 2006).  

 Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan 

pengakuisisi yang terdaftar di BEJ dalam kurun waktu 2000-2003 dan telah 

memenuhi kriteria. Dari keseluruhan perusahaan yang terdaftar di BEJ, didapatkan 15 

perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Daftar perusahaan yang terpilih sebagai 

sampel dapat dilihat pada lampiran 1.  

 

4.2  Statistik Deskriptif 

 Efisiensi pasar dapat diuji dengan melibatkan dua faktor, yaitu abnormal 

return dan kecepatan reaksi (Jogiyanto, 1998). Pada penelitian ini digunakan kinerja 

saham sebagai alat uji dari efisiensi pasar, yang dicerminkan melalui CAR dan TVA. 

Fluktuasi CAR dan TVA menunjukkan apakah pasar beraksi secara positif atau 

negatif terhadap kandungan informasi yang terdapat dalam transaksi akuisisi. 

Fluktusasi nilai CAR dan TVA dapat dilihat pada statistik dekriptif dalam lampiran 3. 
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 Dari hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata CAR relatif menguat setiap 

periode, sehingga sebagian besar perusahaan yang melakukan akuisisi memiliki nilai 

CAR tertinggi pada periode 2 tahun. Analisis tersebut menunjukkan bahwa pasar 

bereaksi positif terhadap kandungan informasi mengenai akuisisi. Peningkatan 

tersebut merupakan reaksi pasar yang menunggu keberhasilan dari keputusan 

akuisisi. Akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan kinerja TVA yang relatif 

mengalami penurunan disetiap periodenya. Hasil analisis tersebut sejalan dengan  

teori pasar sekuritas efisien yang menyebutkan bahwa harga sekuritas merefleksikan 

pengumpulan pengetahuan dan kemampuan investor dalam memproses informasi 

(Scott, 2000: 164)  

 Pada tabel data variabel independen penelitian (lampiran 1) menyajikan data-

data dalam transaksi akuisisi berupa nilai premium akuisisi, ukuran besar relatif 

perusahaan target, keterkaitan bisnis, metode pembayaran, yang kesemuanya 

berperan dalam mempengaruhi CAR dan TVA. Dari tabel tersebut, tampak bahwa 

perusahaan Gudang Garam memiliki nilai premium akuisisi tertinggi yaitu sebesar 

Rp. 101.390.000.000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berani 

membayar Rp. 101.390.000.000 diatas nilai wajar. Nilai premium akuisisi yang tinggi 

akan semakin mengurangi menurunkan kemakmuran pemegang saham perusahaan 

pengakuisisi, sehingga para pemegang saham sangat memperhatikan seberapa besar 

perusahaan berani membayar harga melebihi harga wajar.  

 Dalam data variabel independen penelitian (lampiran 1) PT. Astra 

International melakukan akusisi pada PT Tjahja Sakti Motor. Dalam hal ini  PT 
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Tjahja Sakti Motor memiliki ukuran perusahaan target tertinggi sebesar Rp. 

4.062.110.000.000, hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

meningkatkan ukuran perusahaan lebih baik daripada perusahaan lain. Ukuran besar 

ralatif perusahaan target ini mengindikasikan adanya motif manajerial yaitu 

meningkatkan ukuran perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan lain. 

 Pada data variabel independen penelitian (lampiran 1), ditemukan sebesar 

53% dari keseluruhan sampel perusahaan melakukan akusisi pada perusahaan target 

yang memiliki keterkaitan bisnis. Sedangkan 47% melakukan akuisisi pada 

perusahaan target yang tidak memiliki keterkaitan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar perusahaan beranggapan bahwa dengan mengakuisisi perusahaan yang 

memiliki keterkaitan bisnis akan memunculkan sinergi opersional antara perusahaan 

pengakuisisi (bidder firm) dengan perusahaan target.  

 Metode pembayaran akuisisi mempunyai pengaruh terhadap kinerja akuisisi 

dari segi kesejahteraan pemegang saham. Dalam data variabel independen penelitian 

(lampiran 1) ditemukan sebanyak 60% perusahaan pengakuisisi melakukan 

pembayaran secara tunai, sedangkan 40% sisanya melakukan pembayaran tidak 

secara tunai. Besarnya prosentase perusahaan yang melakukan pembayaran secara 

tunai dibandingkan perusahaan yang melakukan pembayaran non-tunai menunjukkan 

bahwa sebagian besar sampel perusahaan memiliki sinergi yang tinggi.    

 

4.3.  Pengujian  Asumsi Klasik  
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 Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah hasil estimasi model 

lolos dari asumsi klasik yang merupakan dasar penggunaan regresi linier. 

4.3.1 Uji Normalitas  

 Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986:172). Pengujian ini berguna untuk menguji apakah dalam 

sebuah model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Untuk itu, sebelum dilakukan pengujian lanjutan, 

dilakukan terlebih dahulu uji normalitas data menggunakan One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test dengan signifikansi sebesar 5%. Pengujian dilakukan 

terhadap nilai residual dari model regresi karena jika terdapat normalitas, maka nilai 

residual akan terdistribusi secara normal dan independen (Sulaiman, 2005:27). 

 Dasar pengambilan keputusan adalah :  

• Nilai Sig. atau atau signifikasi atau nilai probabilitas < 0,05, maka data residual 

adalah tidak normal. 

• Nilai Sig. atau atau signifikasi atau nilai probabilitas > 0,05, maka data residual 

adalah normal. 

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan dalam lampiran, pengujian terhadap 

nilai unstandardized residual menghasilkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05. 

Sesuai dengan kaidah pengujian maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi 

normal. 
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4.3.2 Uji Multikolinearitas  

 Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar variabel 

independen. Adanya gejala multikolinearitas menunjukkan adanya hubungan linear 

sempurna diantara satu atau semua variabel penjelas dari model regresi (Gujarati, 

1997: 160). Untuk mendeteksi adanya multikoliearitas dilakukan dengan metoda 

Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF).  

 Metoda yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah 

dengan  menggunakan nilai VIF (Variance Iinflation Factor), apabila nilai VIF lebih 

kecil dari angka 10, maka hal tersebut menunjukkan tidak adanya gejala 

multikolinearitas antarvariabel independen. Berdasarkan hasil olahan data (disajikan 

dalam lampiran 3) didapat nilai VIF dari variabel-variabel memiliki nilai lebih kecil 

dari 10. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

bebas dinyatakan bebas dari gangguan multikolinearitas.  

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah dalam sebuah model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Pengujian yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas 

dilakukan dengan melakukan uji Glejser.  

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan semua variabel independen 

dengan nilai absolut residual dari model regresi (Gujarati, 1997: 187). Hasil uji t 

dengan metode Glejser menunjukkan bahwa thitung semua variabel bebas (disajikan 

dalam lampiran) lebih kecil dari ttabel = 1.812 (5%, dƒ= 10), adanya gejala 
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heteroskedastisitas juga dapat dilihat dari nilai signifikansi masing-masing variabel. 

Berdasarkan analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikansi masing-masing 

variabel (lampiran 3) melebihi taraf signifikasi (α = 0.05) yang menandakan bahwa 

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi.  

4.3.4 Uji Autokolerasi  

 Metoda uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t, dengan kesalahan 

pada periode t-1. Menurut Gujarati (1997) pengujian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui apakah terjadi kolerasi diantara anggota serangkaian data orbservasi yang 

diurut runut waktu (time series) atau menurut ruang (cross section). Pengujian yang 

digunakan untuk mendeteksi gejala autokolerasi dilakukan dengan uji Runs (Gujarati, 

1997: 513). 

Berdasarkan hasil uji Runs (disajikan dalam lampiran 3) didapatkan bahwa  

pengujian terhadap nilai unstandardized residual menghasilkan nilai signifikasi lebih 

besar dari 0,05 pada setiap periode pengamatan. Sesuai dengan kaidah pengujian 

maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokolerasi.  

4.4 Pengujian Hipotesis  

4.4.1 AnalisisRegresi terhadap CAR 

Tabel 4.1 Analisis Regresi terhadap CAR  
6 hari 30 Hari 1 Tahun 2 tahun Variabel 

Bebas β t-hit ρ β t-hit ρ β t-hit ρ β t-hit ρ 
Konstanta 

X1 
X2 
X3 
X4 

-.184 
-.012 
.013 
-.028 
-.009 

-.279 
-.440 
.760 
-.650 
-.264 

.786 

.689 

.465 

.530 

.797 

1.228 
-.169 
.021 
-.016 
.132 

1.026 
-3.49 
.665 
-.207 
-2.146 

.329 

.006 

.521 

.530 

.057 

1.354 
-.270 
.076 
-.201 
.471 

.498 
-2.463 
1.051 
-1.119 
-3.385 

.629 

.033 

.318 

.289 

.007 

-1.235 
-.227 
.173 
-.209 
.975 

-.627 
-2.855 
3.330 
-1.603 
-9.668 

.545 

.017 

.008 

.140 

.000 
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R2.

Adj. R2

F-Hitung 

.975 

.965 
98.247 

.468 

.256 
2.202 

.619 

.467 
4.069 

.712 

.597 
6.189 

Sumber : data hasil olahan   

1. Pengujian terhadap CAR 6 Hari 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel premium akuisisi, 

ukuran besar relatif, keterkaitan bisnis, dan metode pembayaran tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap CAR 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 0.440 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.689 lebih besar dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi tidak berpengaruh terhadap CAR, hal 

ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.012 menunjukkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 0.760 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.465 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.013 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh postif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 0.650 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.530 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 
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menunjukkan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -.028 menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 

bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan CAR yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 0.264 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.797 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketujuh pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.009 menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang menggunakan 

metode pembayaran secara tunai lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak menggunakan pembayaran secara tunai, akan tetapi tidak menimbulkan 

perbedaan CAR yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. 

 Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.460 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 6 hari) 

sebesar 46% sedangkan 54% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

CAR 6 hari = -0.184 - 0,012X1 + 0,013X2 - 0,028X3 - 0,009X4 + e 

2. Pengujian CAR 30 hari  
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Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel ukuran besar relatif dan 

keterkaitan bisnis tidak berpengaruh secara parsial terhadap CAR, hanya variabel 

premium akuisisi dan metode pembayaran saja yang berpengaruh terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 3.49 lebih besar 

dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.006 lebih kecil dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Arah koefisien 

regresi (β) -0.169 menunjukkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap CAR secara signifikan. 

Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 0.665 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.521 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.021 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh postif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 0.207 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.530 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -.016 menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 
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bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan CAR yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 2.146 lebih 

besar dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.057 relatif sama dengan 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran berpengaruh terhadap CAR, hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis ketujuh pada penelitian ini diterima. Arah koefisien regresi (β) 1.32 

menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang menggunakan metode pembayaran 

secara tunai lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan 

pembayaran secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh positif  terhadap CAR. 

 Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.867 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 30 hari) 

sebesar 86.7% sedangkan 13.3% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

CAR 30 hari = 1.228 – 0.021X1 + 0,013X2 - 0,016X3 + 0,132X4 + e 

3. Pengujian CAR 1 Tahun  

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel ukuran besar relatif dan 

keterkaitan bisnis tidak berpengaruh secara parsial terhadap CAR, hanya variabel 

premium akuisisi dan metode pembayaran saja yang berpengaruh terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 2.463 lebih 

besar dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.033 lebih kecil dari 0.05. Dapat 

 45



disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Arah koefisien 

regresi (β) -0.270 menunjukkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap CAR secara signifikan. 

Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 1.051 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.318 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.76 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh postif terhadap 

CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 1.119 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.289 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.201 menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 

bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan CAR yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 3..385 lebih 

besar dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.007 lebih kecil dari  0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran berpengaruh terhadap CAR, hal ini menunjukkan 
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bahwa hipotesis ketujuh pada penelitian ini diterima. Arah koefisien regresi (β) 0.471 

menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang menggunakan metode pembayaran 

secara tunai lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan 

pembayaran secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh positif  terhadap CAR. 

 Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.896 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 1 tahun) 

sebesar 89.6% sedangkan 10.4% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

CAR 1tahun = 1.354 – 0.270X1 + 0,076X2 - 0,201X3 + 0,471X4 + e 

4. Pengujian CAR 2 Tahun  

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa variabel premium akuisisi, 

ukuran besar relatif dan metode pembayaran berpengaruh secara parsial terhadap 

CAR, hanya variabel keterkaitan bisnis saja yang tidak berpengaruh terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 2.855 lebih 

besar dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.017 lebih kecil dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Arah koefisien 

regresi (β) -0.227 menunjukkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap CAR secara signifikan. 
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Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 3.330 lebih 

besar dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.008 lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif  berpengaruh terhadap CAR, hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Arah koefisien regresi (β) 0.173 

menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh postif signifikan terhadap 

CAR. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 1.603 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.140 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kelima pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.209 menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 

bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan CAR yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap CAR. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 9.668 lebih 

besar dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.000 lebih kecil dari  0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran berpengaruh terhadap CAR, hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis ketujuh pada penelitian ini diterima. Arah koefisien regresi (β) 0.975 

menunjukkan bahwa CAR antara perusahaan yang menggunakan metode pembayaran 

secara tunai lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak menggunakan 
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pembayaran secara tunai. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh positif  terhadap CAR. 

 Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.975 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 2 tahun) 

sebesar 97.5% sedangkan 2.5% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

CAR 2 tahun = -1.235– 0.227X1 + 0,173X2 - 0,209X3 + 0,975X4 + e 

4.4.2. Analisis Regresi terhadap TVA 

Tabel 4.2 Analisis Regresi terhadap TVA 

6 hari 30 Hari 1 Tahun 2 tahun Variabel 
Bebas β t-hit ρ β t-hit ρ β t-hit ρ β t-hit ρ 

Konstanta 
X1 
X2 
X3 
X4 

-.002 
-.023 
.009 
.017 
.007 

-.004 
-1.31 
.800 
.581 
-.310 

.997 

.218 

.442 

.574 

.763 

.166 
-.034 
 .007 
.019 
-.002 

.443 
-2.25 
.713 
.762 
-.130 

.667 
 .048  
.492 
.464 
.899 

.070 
-.004 
-.001 
-.006 
.001 

1.676 
-2.42 
-.733 
-2.32 
.482 

.125 

.036  

.481 

.043 

.640 

.028 
-.002 
-9.4E-05 
-.002 
-9.8E-05 

.899 
-1.78 
-.113 
-.959 
-.061 

.390 

.105 

.913 

.360 

.953 
R2.

Adj. R2

F-Hitung 

.468 

.256 
2.202 

.619 

.467 
4.069 

.712 

.597 
6.189 

.564 

.390 
3.237 

Sumber: hasil data olahan 

 

1. Pengujian TVA 6 hari  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel premium akuisisi, 

ukuran besar relatif, keterkaitan bisnis, dan metode pembayaran tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap TVA. 
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Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 1.31 lebih kecil 

dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.218 lebih besar dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi tidak berpengaruh terhadap TVA, hal 

ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.012 menunjukkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 0.800 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.442 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.013 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh postif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 0.581 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.574 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -.028 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 

bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap TVA. 
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Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 0.310 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.763 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.007 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang menggunakan 

metode pembayaran secara tunai lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak menggunakan pembayaran secara tunai, akan tetapi tidak menimbulkan 

perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh positif  terhadap TVA. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.468 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 2 tahun) 

sebesar 46.8% sedangkan 53.2% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

TVA 6 hari = -0.002– 0.023X1 + 0,009X2 + 0.017X3 + 0,007X4 + e 

2. Pengujian TVA 30 Hari  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel ukuran besar relatif, 

metode pembayaran, dan keterkaitan bisnis tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

TVA, hanya variabel premium akuisisi saja yang berpengaruh terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 2.25 lebih besar 

dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.048 lebih kecil dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi berpengaruh terhadap TVA, hal ini 
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menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Arah koefisien 

regresi (β) -0.34 menunjukkan bahwa premium akuisisi secara signifikan berpengaruh 

negatif terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 0.713 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.492 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.007 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh postif 

terhadap TVA walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 0.762 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.464 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.019 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 

bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh positif terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 0.130 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.899 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 
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regresi (β) -0.002 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang menggunakan 

metode pembayaran secara tunai lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak menggunakan pembayaran secara tunai, akan tetapi tidak menimbulkan 

perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh negatif  terhadap TVA. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.619 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 2 tahun) 

sebesar 61.9% sedangkan 38.1% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

TVA 30 hari  = 0.166– 0.034X1 + 0,007X2 + 0.019X3 - 0,002X4 + e 

3. Pengujian TVA 1 Tahun  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel premium akuisisi dan 

keterkaitan bisnis yang berpengaruh terhadap TVA, sedangkan variabel ukuran besar 

relatif dan metode pembayaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 2.42 lebih besar 

dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.036 lebih kecil dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini diterima. Arah koefisien 

regresi (β) -0.004 menunjukkan bahwa premium akuisisi secara signifikan 

berpengaruh negatif terhadap TVA. 
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Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 0.733 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.481 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.001 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh negatif  

terhadap TVA walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 2.32 lebih kecil 

dari ttabel 1.812 dan ρ-value 0.043 lebih kecil dari 0.05. Dapat disimpulkan bahwa 

variabel keterkaitan bisnis berpengaruh terhadap TVA, hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Arah koefisien regresi (β) -0.006 

menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan 

yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan bisnis. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 0.482 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.640 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) 0.001 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang menggunakan 

metode pembayaran secara tunai lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak menggunakan pembayaran secara tunai, akan tetapi tidak menimbulkan 
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perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh positif  terhadap TVA. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.712 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 2 tahun) 

sebesar 71.2% sedangkan 28.8% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

TVA 1 tahun  = 0.070– 0.004X1 - 0,001X2- 0.006X3 + 0,001X4 + e 

4. Pengujian TVA 2 Tahun  

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa variabel premium akuisisi, 

ukuran besar relatif, keterkaitan bisnis, dan metode pembayaran tidak berpengaruh 

secara parsial terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel premium akuisisi (X1) menunjukkan thitung 1.78 lebih kecil 

dari ttabel 1.812 (5%, dƒ= 10) dan ρ-value  0.105 lebih besar dari 0.05. Dapat 

disimpulkan bahwa variabel premium akuisisi tidak berpengaruh terhadap TVA, hal 

ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.002 menunjukkan bahwa premium akuisisi berpengaruh negatif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel ukuran besar relatif (X2) menunjukkan thitung 0.113 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.913 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel ukuran besar relatif tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keempat pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

 55



regresi (β) -9.4E-05 menunjukkan bahwa ukuran besar relatif berpengaruh negatif 

terhadap CAR walaupun tidak signifikan. 

Hasil uji t variabel keterkaitan bisnis (X3) menunjukkan thitung 0.959 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.360 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel keterkaitan bisnis tidak berpengaruh terhadap TVA, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis keenam pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -0.002 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang mengakuisisi 

pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang mengakuisisi pada perusahaan yang tidak memiliki keterkaitan 

bisnis, akan tetapi tidak menimbulkan perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini 

menunjukkan bahwa keterkaitan bisnis mempunyai pengaruh negatif terhadap TVA. 

Hasil uji t variabel metode pembayaran (X4) menunjukkan thitung 0.061 lebih 

kecil dari ttabel 1.812 dan ρ-value  0.953 lebih besar dari 0.05. Dapat disimpulkan 

bahwa variabel metode pembayaran tidak berpengaruh terhadap CAR, hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis kedelapan pada penelitian ini ditolak. Arah koefisien 

regresi (β) -9.8E-05 menunjukkan bahwa TVA antara perusahaan yang menggunakan 

metode pembayaran secara tunai lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak menggunakan pembayaran secara tunai, akan tetapi tidak menimbulkan 

perbedaan TVA yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembayaran 

mempunyai pengaruh negatif terhadap TVA. 

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0.564 menunjukkan secara simultan 

seluruh variabel bebas mampu menjelaskan variasi variabel terikat (CAR 2 tahun) 
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sebesar 56.4% sedangkan 43.6% merupakan pengaruh variabel lain di luar model. 

Dengan demikian model regresi simultan atas seluruh variabel bebas tampak seperti 

di bawah ini:  

TVA 1 tahun  = 0.028– 0.002X1 - 0,00009X2- 0.002X3 + 0,00009X4 + e 

 

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian  

Berdasarkan pengujian keempat periode pengamatan tersebut, ditemukan 

bahwa:  

1. Premium Akuisisi 

 Premium akuisisi secara signifikan berpengaruh (-) terhadap CAR pada 

periode 30 hari, 1 tahun, dan 2 tahun, sedangkan untuk periode 6 hari tidak 

berpengaruh. Pengujian tersebut tidak sejalan dengan pengujian TVA, dinyatakan 

premium akuisisi secara signifikan berpengaruh (-) hanya pada periode 30 hari dan 1 

tahun.  

 Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa premium akuisisi 

memiliki pengaruh (-) hampir di setiap periode pengamatan baik terhadap CAR 

maupun TVA. Hal tersebut dikarenakan para pemegang saham sangat memperhatikan 

seberapa perusahaan berani membayar harga melebihi harga wajar. Dengan semakin 

besarnya harga yang harus dibayar maka nilai investasi yang dibutuhkan semakin 

besar, dimana keputusan investasi akan membawa konsekuensi atas pengembalian 

(return) masa datang yang harus melebihi investasi saat ini, oleh karena itu jika nilai 

investasi sangat besar melebihi nilai wajar akan memperberat perolehan return yang 
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akan datang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sirower (1998) dan 

Limmack (1991) bahwa premium akuisisi berkolerasi negatif terhadap perbaikan 

kinerja   

2. Ukuran Besar Relatif  

Ukuran besar relatif secara signifikan berpengaruh (+) terhadap CAR hanya 

pada periode 2 tahun, sedangkan pada periode 6 hari, 30 hari, dan 1 tahun tidak 

berpengaruh. Sedangkan pengujian ukuran besar relatif terhadap TVA tidak memiliki 

pengaruh sepanjang pengamatan.  

Ukuran besar relatif akuisisi mengindikasikan adanya motif manajerial yaitu 

meningkatkan ukuran perusahaan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Semakin 

besar ukuran relatif perusahaan target akan semakin memperbesar ukuran perusahaan 

pengakuisisi, meningkatnya ukuran akan memperoleh depresiasi yang semakin tinggi. 

Hal tersebut kurang mendapat perhatian para investor dalam memandang keputusan 

akuisisi, sehingga pertimbangan ini tidak mempengaruhi kinerja saham baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Hal ini disebabkan para investor lebih tertarik akan 

informasi-informasi lain.  

3. Keterkaitan Bisnis 

Berdasarkan hasil pengujian dapat dikemukakan bahwa variabel keterkaitan 

bisnis memperoleh temuan yang kurang konsisten, hal tersebut ditunjukkan dengan 

tidak berpengaruhnya keterkaitan bisnis terhadap CAR selama masa pengamatan. 

Sedangkan terhadap TVA berpengaruh (-) pada periode 1 tahun, pada periode 6 hari, 

30 hari, dan 2 tahun tidak berpengaruh. Akan tetapi adanya keterkaitan bisnis 
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mengakibatkan CAR lebih rendah selama periode pengamtan, dan TVA yang lebih 

tinggi pada periode 6 dan 30 hari. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

pengaruh keterkaitan bisnis terhadap CAR yang dilakukan oleh Amin (2001) dan 

Lubatkin (1987).  

Hasil pengujian tersebut memperlihatkan bahwa informasi keterkaitan bisnis 

hanya berpengaruh pada periode jangka pendek (1 tahun) sedangkan untuk periode 

jangka panjang (2 tahun) informasi tersebut tidak digunakan para investor.  

Adanya pengaruh keterkaitan bisnis terhadap CAR yang selalu lebih rendah 

selama masa pengamatan menunjukkan bahwa perusahaan target yang memiliki 

keterkaitan bisnis dengan perusahaan pengakuisisi tidak mampu menghasilkan sinergi 

positif yang akan berdampak pada kemakmuran pemegang saham (CAR). Hasil ini 

sejalan dengan konsep diversifikasi yang bertujuan untuk penguasaan pasar dari 

segala lini bisnis (konglomerasi). Konsep diversifikasi bertujuan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan dengan cara menyebar risiko pada portofolio bisnis yang berbeda-

beda dengan harapan risiko bisnis dapat diperkecil dengan tetap memperhatikan 

keuntungan optimal.  

4. Metode Pembayaran  

 Metode pembayaran secara signifikan berpengaruh (+) terhadap CAR pada 

periode 30 hari, 1tahun, dan 2 tahun, sedangkan untuk periode 6 tidak berpengaruh. 

Pengujian tersebut tidak sejalan dengan pengujian TVA, bahwa metode pembayaran 

tidak memiliki pengaruh terhadap TVA selama masa pengamatan.  
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 Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa metode 

pembayaran memiliki pengaruh (+) terhadap CAR hampir di setiap periode 

pengamatan dan tidak memiliki pengaruh terhadap TVA selama masa pengamatan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Amin (2001), yang menemukan bahwa 

metode pembayaran secara tunai (cash) berpengaruh positif terhadap CAR, dan 

Draper dan Paudyal (1999) yang menyatakan bahwa akuisisi yang dilakukan dengan 

kas tidak akan menghasilkan perubahan volume perdagangan saham yang signifikan 

dari saham bidder. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa penggunaan metode 

pembayaran secara tunai lebih baik daripada metode pembayaran tidak tunai atau 

menggunakan saham.  

 Cara pembayaran akuisisi dapat memberikan signal berupa sinergi kepada 

pasar tentang perusahaan target maupun perusahaan pengakuisisi. Metode 

pembayaran secara tunai memiliki sinergi yang tinggi karena perusahaan pengakuisisi 

dengan sinergi rendah akan menggunakan saham. Pembayaran secara tunai akan 

menambah kemakmuran pemegang saham, dibandingkan dengan menggunakan 

saham. Pada dasarnya, pembiayaan suatu akuisisi dengan saham sama dengan 

menerbitkan saham baru. Jadi dalam hal ini, menyangkut masalah pilihan yang 

merugikan karena perusahaan pengakuisisi hanya akan menerbitkan saham baru 

ketika perusahaan overvalued. Perusahaan pengakuisisi harus menyadari bahwa pasar 

mengetahui hal ini, sehingga penerbitan saham harus merupakan langkah terakhir.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis yang telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji secara parsial, hasil analisis menunjukkan: 

a. Premium akuisisi secara signifikan berpengaruh negatif (-) terhadap CAR 

pada periode 30 hari, 1 tahun, dan 2 tahun. 

b. Premium akuisisi secara signifikan berpengaruh negatif (-) terhadap TVA 

pada periode 30 hari, dan 1 tahun.   

c. Ukuran besar relatif secara signifikan berpengaruh positif (+) terhadap CAR 

hanya pada periode 2 tahun.  

d. Ukuran besar relatif tidak mempengaruhi TVA selama masa pengamatan 

e. Keterkaitan bisnis tidak berpengaruh  terhadap CAR selama masa 

pengamatan.  

f. Keterkaitan bisnis berpengaruh negatif (-) terhadap TVA pada periode 1 

tahun.  

g. Metode pembayaran berpengaruh positif (+) pada periode 30 hari, 1 tahun dan 

2 tahun.  

h. Metode pembayaran tidak mempengaruhi TVA selama masa pengamatan.  
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2. Berdasarkan pengujian terhadap variabel keterkaitan bisnis dan metode 

pembayaran dapat disimpulkan : 

a. CAR untuk keterkaitan bisnis lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

yang tidak memiliki keterkaitan bisnis, walaupun tidak terjadi perbedaan yang 

signifikan 

b. Ada perbedaan signifikan pada perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis 

pada periode 1 tahun, dimana perusahaan yang memiliki keterkaitan bisnis 

memiliki nilai TVA lebih rendah dibandingkan dengan yang perusahaan yang 

tidak memiliki keterkaitan bisnis.  

c. CAR untuk metode pembayaran secara tunai lebih tinggi dibandingkan 

dengan pembayaran dengan saham pada periode 30 hari, 1 tahun, dan 2 tahun.  

d. TVA untuk metode pembayaran secara tunai lebih tinggi pada periode 6 hari 

dan 1 tahun, walaupun tidak terdapat perbedaan yang signifikan.  

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya : 

1. Kesulitan menentukan data beberapa perusahaan yang melakukan akuisisi dan 

data menyangkut variabel yang akan diteliti. Hal ini disebabkan beberapa laporan 

keuangan tidak tuntas menyajikan informasi yang berkaitan dengan proses 

akuisisi. 

2. Periode penelitian yang digunakan relatif pendek, sehingga dikhawatirkan tidak 

mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.  
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3. Periode pengamatan yang relatif pendek, sehingga dikhawatirkan ada variabel 

yang berdampak pada jangka panjang.  

4. Penelitian ini tidak mampu memisahkan variabel-variabel makro seperti ekonomi, 

moneter, politik yang secara tidak langsung mempengaruhi pasar modal Indonesia 

5.3 Saran  

 Menyadari adanya beberapa keterbatasan pada penelitian ini, maka penulis 

memberikan saran untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cara menambah periode penelitian 

sehingga bisa didapatkan populasi yang besar dan lebih menggambarkan kondisi 

sebenarnya.    

2. Penelitian ini menghasilkan temuan yang kurang konsisten sehingga perlu 

dilakukan penelitian ulang untuk menjawab ketidak-konsistenan hasil ini.  

3. Menambah beberapa variabel-variabel yang menjadi pertimbangan investor baik 

variabel bebas maupun variabel kontrol. Misalnya, bid-ask spread, risiko jangka 

pendek dan jangka panjang, jumlah penawar, dan lain-lain.  

4. Penelitian selanjutnya juga dapat dilakukan dengan menambahkan faktor-faktor 

makro ekonomi seperti tingkat suku bunga, risiko sistematis, kondisi 

perekonomian dan lain sebagainya. Dengan penambahan faktor makro ekonomi 

tersebut diharapkan hasil analisis dapat lebih digeneralisasikan dan lebih 

mencerminkan kondisi sebenarnya.   
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Lampiran 1 
 

DAFTAR PERUSAHAAN SAMPEL 
No Perusahaan Pengakuisisi Kode 

Perusahaan Perusahaan Target Tanggal 
Akuisisi 

Kepemilikan 
(%) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

PT. Sinar Mas Agro Resources 
Dynaplast 
Branta Mulia  
Centris Multipersada Pratama  
Lippo Karawaci  
Surya Intrindo Makmur  
Indofood Sukses Makmur  
Indocement Tunggal Prakarsa  
PT. Timah  
Dharmala Intiland  
Bumi Resources 
Astra International tbk 
Gudang Garam tbk 
Agis  
PT. Aneka Raya tbk  

SMAR 
DYNA 
BRAM 
CMPP 
LPKR 
SIMM 
INDF 
INTP 
TINS 
DILD 
BUMI 
ASII 
GGRM 
TMPI 
AKRA 

Inti Gerak Maju 
PT. Sanpak Unggul   
Thai Branta Mulia  
Varia Indopersada Pratama 
Tata Mandiri Daerah LK 
Anglo Sama Permata Motor  
Asia Food Property  
PT. Dian Abadi Perkasa  
Indotambang Raya Megah  
PT. Dharmala Realindo  
PT. Arutmin Indonesia  
PT. Tjahja Sakti Motor  
PT. Karyadibya Mahardika 
Artaha Cita Galery  
PT. Usaha Era Pratama 

29-11-2000 
3-1-2000 
8-9-2000 
29-6-2000 
25-9-2000 
3-12-2000 
1-5-2001 
6-2-2001 
16-2-2001 
22-1-2001 
19-10-2001 
2-2-2001 
11-4-2002 
18-9-2002 
17-7-2002 

49 
99.98 
64.19 

90 
49 
52 
51 
99 
99 

54.76 
80 

100 
100 
50 
80 

Sumber : Pasar Modal Indonesia (BEJ)  

 

DATA VARIABEL INDEPENDEN PENELITIAN 
No Perusahaan Pengakuisisi Premium Akuisisi 

(Rp) 
Ukuran Besar Relatif 

(Rp) 
Keterkaitan/ 

bisnis 
Metode 

pembayaran 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

PT. Sinar Mas Agro Resources 
Dynaplast 
Branta Mulia  
Centris Multipersada Pratama  
Lippo Karawaci  
Surya Intrindo Makmur  
Indofood Sukses Makmur  
Indocement Tunggal Prakarsa  
PT. Timah  
Dharmala Intiland  
Bumi Resources 
Astra International tbk 
Gudang Garam tbk 
Agis  
PT. Aneka Raya tbk  

4.000.000.000 
15.889.296.945 
31.064.753.818 
723.606.794 
19.899.295.088 
984.526.088 
61.392.450.000 
3.259.745.333 
13.298.562.222 
7.740.811.500 
79.740.814.840 
6.978.000.000 
101.390.000.000 
8.350.000.000 
7.296.800.000 

16.669.980.000 
29.449.729.589 
103.243.506.781 
51.621.758.590 
151.621.753.391 
54.881.373.927 
1.832.440.000.000 
278.620.301.890 
250.235.729.508 
605.876.000.000 
698.986.499.980 
4.062.110.000.000 
682.750.000.000 
65.210.905.470 
59.121.000.000 

Terkait 
Terkait  
Terkait  
Terkait  
Terkait  
Terkait  
Tidak terkait  
Terkait  
Tidak terkait  
Tidak terkait  
Tidak terkait  
Tidak terkait  
Terkait  
Terkait  
Tidak terkait  

Tunai  
Tunai 
Tunai 
Tunai  

Non-tunai 
Tunai  

Non-tunai  
Tunai  

Non-tunai  
Tunai  

Non-tunai 
Tunai  

Non-tunai 
Non-tunai 

Tunai  
Sumber : Pasar Modal Indonesia (BEJ)  

 

 

 

 

 



 

 

NO KODE X1 X2 X3 X4 CAR_6HR CAR_30HR CAR_1TH CAR_2TH TVA_6HR TVA_30HR TVA_1TH TVA_2TH 
1 SMAR 9.60 24.67 1 1 -0.0475 -0.0227 -0.1130 -0.6323 0.00001 0.00730 0.00534 0.00080 
2 DYNA 10.20 24.11 1 1 -0.0299 -0.1068 -0.0968 -0.3504 0.00002 0.00000 0.00000 0.00000 
3 BRAM 10.49 25.36 1 1 -0.0014 -0.0484 -0.2793 -0.2757 0.00022 0.00107 0.00290 0.00055 
4 CMPP 11.86 23.54 1 1 -0.1275 -0.3641 -1.1927 -0.9782 0.00000 0.00001 0.00007 0.00007 
5 LPKR 10.30 25.75 1 0 0.0400 0.0436 0.6481 0.7270 0.00223 0.00037 0.00037 0.00032 
6 SIMM 10.99 24.73 1 1 -0.0776 -0.2566 -0.3287 -0.7078 0.00000 0.00000 0.00002 0.00002 
7 INDF 9.79 28.24 0 0 0.0764 0.1025 0.7736 1.2729 0.00653 0.00179 0.00493 0.00069 
8 INTP 9.51 26.35 1 1 -0.0152 -0.1000 0.1385 -0.1241 0.00004 0.04080 0.00580 0.00180 
9 TINS 10.12 26.25 0 0 0.0485 0.0539 0.7029 0.9064 0.00320 0.00026 0.00830 0.00363 

10 DILD 9.89 27.13 0 1 0.0134 -0.0360 0.2979 0.3329 0.00031 0.00043 0.00540 0.00103 
11 BUMI 8.90 27.27 0 0 0.1318 0.5165 0.9307 1.4449 0.01413 0.08120 0.00609 0.00258 
12 ASII 9.84 27.25 0 1 0.0282 -0.0057 0.5362 0.3580 0.00069 0.00100 0.00960 0.00418 
13 GGRM 8.01 29.03 1 0 0.1902 0.5090 1.1028 2.1500 0.16500 0.15260 0.01960 0.01310 
14 TMPI 9.92 24.90 1 0 0.0182 -0.0157 0.3119 0.7381 0.00037 0.00081 0.00083 0.00033 
15 AKRA 9.86 24.80 0 1 0.0358 -0.0042 0.6142 0.8360 0.00070 0.00002 0.01320 0.00490 

HASIL PENGUKURAN VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN  

Lampiran 2 

 

 

 

 



Lampiran 3 

HASIL PENGUKURAN STATISTIK  

Statistik deskriptif 

 Minimum  Maksimum  Mean  Std. Deviation  
Variabel Indpenden  
• Premium akuisisi (X1) 
• Ukuran Besar Relatif (X2) 
• Keterkaitan Bisnis (X3) 
• Metode Pembayaran (X4) 

 
8.01 
23.54 
- 
- 

 
11.86 
29.03 
- 
- 

 
9.9532 
25.9579 
0.53 
0.53 

. 
86532 
1.58075 
.516 
.516 

Variebel Dependen  
Periode 6 Hari 
• CAR 
• TVA 

Periode 30 Hari  
• CAR 
• TVA 

Periode 1 tahun  
• CAR 
• TVA 

Periode 2 tahun  
• CAR 
• TVA 

 
 
-.1275 
.0000 
 
-.3641 
.0000 
 
-1.1927 
.0000 
 
-.9782 
.0000 

 
 
.1902 
.1650 
 
.5165 
.1526 
 
1.1028 
.0196 
 
2.1500 
.0131 

 
 
.02394 
.01289 
 
.01769 
0.1918 
 
.26975 
.05497 
 
.37985 
.00226 

 
 
.06376 
.042248 
 
.23310 
.04316 
 
.59786 
.00553 
 
.88926 
.00339 

Sumber: data olahan  

Uji Asumsi Klasik  

• CAR Periode Pengamatan 6 Hari 

1. Normalitas 

NPar Tests 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.04686447

.154

.154

-.099

.595

.871

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 
 

 



 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CAR 6 HRa. 

 
3. Heteroskedastisitas 

Coefficients a

.226 .340 .666 .520

-.006 .014 -.191 -.404 .695

-.005 .009 -.330 -.582 .573

-.002 .022 -.032 -.070 .945

.007 .017 .141 .393 .702

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS1a. 

 
4. Autokorelasi 
 
NPar Tests 

Runs Test

.0000000

7

8

15

7

-.521

.603

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• CAR Periode Pengamatan 30 Hari 

Asumsi Klasik 
 
1. Normalitas 
 
NPar Tests 

 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.08516506

.180

.180

-.074

.695

.719

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CAR 30 HARIa. 

 
 
3. Heteroskedastisitas 

Coefficients a

.307 .783 .392 .703

-.015 .032 -.219 -.466 .651

-.003 .021 -.095 -.168 .870

.002 .052 .020 .044 .966

-.021 .040 -.187 -.523 .612

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS2a. 

 
4. Autokorelasi 

NPar Tests 

 



 

Runs Test

.0000000

9

6

15

7

-.392

.695

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• CAR Periode Pengamatan 1 tahun  

1. Normalitas 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.19321657

.205

.104

-.205

.794

.553

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
 
2. Non-Multikolinearitas 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CAR 1 THa. 

 
3. Heteroskedastisitas 

 



 

Coefficients a

-1.490 1.691 -.881 .399

.080 .068 .534 1.167 .270

.032 .045 .392 .716 .490

.046 .112 .186 .415 .687

-.038 .087 -.151 -.436 .672

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS3a. 

 

4. Autokorelasi 
 
NPar Tests 

Runs Test

.0000000

7

8

15

10

.556

.578

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• CAR Periode Pengamatan 2 tahun  

1. Normalitas 
 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.14008121

.145

.077

-.145

.563

.909

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 

 



 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CAR 2 THa. 

 
3. Heteroskedastisitas 

Coefficients a

.717 .892 .803 .440

-.058 .036 -.645 -1.624 .135

-.003 .024 -.063 -.133 .897

.059 .059 .390 1.004 .339

.051 .046 .335 1.113 .292

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS4a. 

 
4. Autokorelasi 
NPar Tests 

Runs Test

.0000000

6

9

15

6

-.952

.341

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• TVA Periode Pengamatan 6 Hari  

1. Normalitas 
 
NPar Tests 

 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.03080772

.233

.233

-.156

.901

.392

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: TVA 6 HRa. 

 
3. Heteroskedastisitas 
 

Coefficients a

-.182 .261 -.696 .502

-.003 .011 -.109 -.260 .800

.009 .007 .623 1.242 .243

.015 .017 .365 .892 .393

-.001 .013 -.030 -.095 .926

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS1a. 

 
4. Autokorelasi 
NPar Tests 

 



 

Runs Test

.0000000

9

6

15

8

.000

1.000

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• TVA Periode Pengamatan 30 Hari   

1. Normalitas 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.02663119

.281

.281

-.134

1.088

.187

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: CAR 6 HRa. 

 
3. Heteroskedastisitas 

 



 

Coefficients a

-.157 .218 -.721 .488

.005 .009 .255 .547 .597

.005 .006 .483 .866 .407

.004 .014 .128 .281 .785

-.004 .011 -.130 -.367 .721

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS2a. 

 
4. Autokorelasi 
NPar Tests 

Runs Test

.0000000

11

4

15

9

1.144

.253

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• TVA Periode Pengamatan 1 Tahun  

1. Normalitas 
NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.00296645

.118

.096

-.118

.458

.985

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 
 

 



 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: TVA 1 THa. 

 
3. Heteroskedastisitas 
 

Coefficients a

.024 .020 1.189 .262

-.001 .001 -.518 -1.311 .219

.000 .001 -.349 -.737 .478

-.001 .001 -.427 -1.104 .295

.000 .001 -.055 -.182 .859

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS3a. 

 
 4. Autokorelasi 
NPar Tests 

Runs Test

.0000000

7

8

15

10

.556

.578

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
• TVA Periode Pengamatan 2 Tahun  

1. Normalitas 
NPar Tests 

 



 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

15

.0000000

.00224403

.163

.163

-.086

.631

.821

N

Mean

Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute

Positive

Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 

 
2. Non-Multikolinearitas 

Coefficients a

.415 2.408

.289 3.455

.434 2.305

.723 1.382

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Dependent Variable: TVA 2 THa. 

 
3. Heteroskedastisitas 

Coefficients a

-.002 .017 -.113 .912

.000 .001 -.180 -.444 .666

.000 .000 .288 .595 .565

.000 .001 -.131 -.331 .748

.000 .001 -.057 -.188 .855

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABS4a. 

 
 4. Autokorelasi 
NPar Tests 

 



 

Runs Test

.0000000

8

7

15

10

.556

.578

Test Value a

Cases < Test Value

Cases >= Test Value

Total Cases

Number of Runs

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Meana. 

 
Hasil Analisis Regresi 
• CAR Periode Pengamatan 6 Hari 
Regression 

Correlations

1.000 -.555 .641 -.583 -.379

-.555 1.000 -.744 .521 .443

.641 -.744 1.000 -.723 -.397

-.583 .521 -.723 1.000 .464

-.379 .443 -.397 .464 1.000

. .016 .005 .011 .082

.016 . .001 .023 .049

.005 .001 . .001 .072

.011 .023 .001 . .041

.082 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

CAR 6 HR

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 6 HR

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 6 HR

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

CAR 6 HR
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 
Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: CAR 6 HRb. 

 

 



 

Model Summary

.678a .460 .244 .0554508
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

.026 4 .007 2.128 .152a

.031 10 .003

.057 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: CAR 6 HRb. 

 
Coefficients a

-.184 .659 -.279 .786

-.012 .027 -.159 -.440 .669

.013 .017 .328 .760 .465

-.028 .044 -.230 -.650 .530

-.009 .034 -.072 -.264 .797

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CAR 6 HRa. 

 
 
• CAR Periode Pengamatan 30 Hari  
Regression 

Correlations

1.000 -.880 .750 -.601 -.642

-.880 1.000 -.744 .521 .443

.750 -.744 1.000 -.723 -.397

-.601 .521 -.723 1.000 .464

-.642 .443 -.397 .464 1.000

. .000 .001 .009 .005

.000 . .001 .023 .049

.001 .001 . .001 .072

.009 .023 .001 . .041

.005 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

CAR 30 HARI

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 30 HARI

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 30 HARI

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

CAR 30 HARI
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 

 



 

Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: CAR 30 HARIb. 

 
Model Summary

.931a .867 .813 .1007687
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

.659 4 .165 16.230 .000a

.102 10 .010

.761 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: CAR 30 HARIb. 

 
Coefficients a

1.228 1.197 1.026 .329

-.169 .048 -.626 -3.490 .006

.021 .032 .143 .665 .521

-.016 .079 -.036 -.207 .840

-.132 .061 -.292 -2.146 .057

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CAR 30 HARIa. 

 
• CAR Periode Pengamatan 1 Tahun  
Regression 

 



 

Correlations

1.000 -.810 .777 -.710 -.739

-.810 1.000 -.744 .521 .443

.777 -.744 1.000 -.723 -.397

-.710 .521 -.723 1.000 .464

-.739 .443 -.397 .464 1.000

. .000 .000 .002 .001

.000 . .001 .023 .049

.000 .001 . .001 .072

.002 .023 .001 . .041

.001 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

CAR 1 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 1 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 1 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

CAR 1 TH
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 
Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: CAR 1 THb. 

 
Model Summary

.946a .896 .854 .2286169
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

4.481 4 1.120 21.436 .000a

.523 10 .052

5.004 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: CAR 1 THb. 

 

 



 

 

Coefficientsa

1.354 2.716 .498 .629

-.270 .110 -.391 -2.463 .033

.076 .072 .200 1.051 .318

-.201 .180 -.174 -1.119 .289

-.471 .139 -.407 -3.385 .007

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CAR 1 THa. 

• CAR Periode Pengamatan 2 Tahun  
Regression 

Correlations

1.000 -.764 .785 -.722 -.842

-.764 1.000 -.744 .521 .443

.785 -.744 1.000 -.723 -.397

-.722 .521 -.723 1.000 .464

-.842 .443 -.397 .464 1.000

. .000 .000 .001 .000

.000 . .001 .023 .049

.000 .001 . .001 .072

.001 .023 .001 . .041

.000 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

CAR 2 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 2 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

CAR 2 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

CAR 2 TH
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 
Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: CAR 2 THb. 

 

 



 

Model Summary

.988a .975 .965 .1657463
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

10.796 4 2.699 98.247 .000a

.275 10 .027

11.071 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: CAR 2 THb. 

 

 

Coefficientsa

-1.235 1.969 -.627 .545

-.227 .079 -.221 -2.855 .017

.173 .052 .308 3.330 .008

-.209 .130 -.121 -1.603 .140

.975 .101 .566 -9.668 .000

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran 

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: CAR 2 THa. 

• TVA Periode Pengamatan 6 Hari 
Regression 

Correlations

1.000 -.656 .579 -.328 -.334

-.656 1.000 -.744 .521 .443

.579 -.744 1.000 -.723 -.397

-.328 .521 -.723 1.000 .464

-.334 .443 -.397 .464 1.000

. .004 .012 .116 .112

.004 . .001 .023 .049

.012 .001 . .001 .072

.116 .023 .001 . .041

.112 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

TVA 6 HR

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 6 HR

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 6 HR

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

TVA 6 HR
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 

 



 

Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TVA 6 HRb. 

 
Model Summary

.684a .468 .256 .03645219
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

.012 4 .003 2.202 .142a

.013 10 .001

.025 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: TVA 6 HRb. 

 
Coefficients a

-.002 .433 -.004 .997

-.023 .017 -.470 -1.313 .218

.009 .011 .343 .800 .442

.017 .029 .203 .581 .574

-.007 .022 -.084 -.310 .763

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TVA 6 HRa. 

 
• TVA Periode Pengamatan 30 Hari  
Regression 

 



 

Correlations

1.000 -.770 .615 -.330 -.329

-.770 1.000 -.744 .521 .443

.615 -.744 1.000 -.723 -.397

-.330 .521 -.723 1.000 .464

-.329 .443 -.397 .464 1.000

. .000 .007 .115 .115

.000 . .001 .023 .049

.007 .001 . .001 .072

.115 .023 .001 . .041

.115 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

TVA 30 HARI

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 30 HARI

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 30 HARI

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

TVA 30 HARI
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 
Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TVA 30 HARIb. 

 
Model Summary

.787a .619 .467 .03151045
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

.016 4 .004 4.069 .033a

.010 10 .001

.026 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: TVA 30 HARIb. 

 

 



 

Coefficients a

.166 .374 .443 .667

-.034 .015 -.682 -2.253 .048

.007 .010 .258 .713 .492

.019 .025 .226 .762 .464

-.002 .019 -.030 -.130 .899

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TVA 30 HARIa. 

 
• TVA Periode Pengamatan 1 Tahun  
Regression 

Correlations

1.000 -.734 .637 -.716 -.371

-.734 1.000 -.744 .521 .443

.637 -.744 1.000 -.723 -.397

-.716 .521 -.723 1.000 .464

-.371 .443 -.397 .464 1.000

. .001 .005 .001 .087

.001 . .001 .023 .049

.005 .001 . .001 .072

.001 .023 .001 . .041

.087 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

TVA 1 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 1 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 1 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

TVA 1 TH
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 
Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TVA 1 THb. 

 

 



 

Model Summary

.844a .712 .597 .00350996
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

.000 4 .000 6.189 .009a

.000 10 .000

.000 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: TVA 1 THb. 

 
Coefficients a

.070 .042 1.676 .125

-.004 .002 -.638 -2.423 .036

-.001 .001 -.231 -.733 .481

-.006 .003 -.596 -2.315 .043

.001 .002 .096 .482 .640

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TVA 1 THa. 

 
• TVA Periode Pengamatan 2 Tahun  
Regression 

Correlations

1.000 -.709 .611 -.580 -.394

-.709 1.000 -.744 .521 .443

.611 -.744 1.000 -.723 -.397

-.580 .521 -.723 1.000 .464

-.394 .443 -.397 .464 1.000

. .002 .008 .012 .073

.002 . .001 .023 .049

.008 .001 . .001 .072

.012 .023 .001 . .041

.073 .049 .072 .041 .

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

15 15 15 15 15

TVA 2 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 2 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

TVA 2 TH

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Pearson Correlation

Sig. (1-tailed)

N

TVA 2 TH
X1. Premium

akuisisi
X2. Ukuran
besar relatif

X3. Keterkaitan
Bisnis

X4. Metode
pembayaran

 

 



 

Variables Entered/Removed b

X4. Metode
pembayara
n, X2.
Ukuran
besar
relatif, X3.
Keterkaitan
Bisnis, X1.
Premium
akuisisi

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TVA 2 THb. 

 
Model Summary

.751a .564 .390 .00265518
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran
besar relatif, X3. Keterkaitan Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

 
ANOVAb

.000 4 .000 3.237 .060a

.000 10 .000

.000 14

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X4. Metode pembayaran, X2. Ukuran besar relatif, X3. Keterkaitan
Bisnis, X1. Premium akuisisi

a. 

Dependent Variable: TVA 2 THb. 

 
Coefficients a

.028 .032 .899 .390

-.002 .001 -.577 -1.780 .105

-9.390E-05 .001 -.044 -.113 .913

-.002 .002 -.304 -.959 .360

-9.842E-05 .002 -.015 -.061 .953

(Constant)

X1. Premium akuisisi

X2. Ukuran besar relatif

X3. Keterkaitan Bisnis

X4. Metode pembayaran

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TVA 2 THa. 

 
 

 
 
 
 
 

 


