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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan 

gambaran dalam menyusun kerangka pikir penelitian serta untuk mengetahui 

persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian 

yang dapat mengembangkan pola pikir penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu 

tentang pengaruh pengumuman merger dan akuisisi lebih banyak melihat kinerja 

saham akuisitor dengan hasil yang berbeda-beda. Berikut ini ringkasan penelitian 

terdahulu : 

1. Rahadiani Wiriastari (2010) dengan judul Analisis Dampak Pengumuman 

Merger Dan Akuisisi Terhadap Return Saham Perusahaan Yang Terdaftar 

Di BEI Tahun 2004-2008. Hasil penelitian ini yaitu pengujian terhadap 

semua rasio keuangan tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada 

sebelum dan sesudah merger dan Akuisisi. 

2. Yunita Setyawati (2007) dengan judul Pengaruh Pengumuman  Merger 

dan Akuisisi Terhadap Return Saham (Periode 1999  - 2006). Hasil 

penelitian ini yaitu terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar 

pengumuman peristiwa merger dan akuisisi pada perusahaan sampel 

penelitian periode 1999 – 2006 di BEJ, yaitu pada hari pengumuman 

peristiwa merger dan akuisisi (t-0). Hal ini tercermin pada hasil 

perhitungan t-hitung setelah diuji dengan t-tabel dimana t-hitung berada 
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pada daerah tolak Ho pada pengumuman peristiwa dan mengindikasikan 

adanya reaksi dari investor atas pengumuman tersebut. 

3. Amin dan Pakereng (2001) penelitian dengan judul Pengaruh 

Pengumuman Merger dan Akuisisi Terhadap Return Saham Akuisitor dan 

Non Akuisitor dalam Sektor Industri Yang Sama di BEJ. Hasil 

perhitungan rata-rata abnormal return (AAR), CAAR, menunjukkan 

bahwa dari keseluruhan rata-rata abnormal return (AAR) lebih banyak 

abnormal return positif dibandingkan dengan abnormal return negatif. 

Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa pasar bereaksi secara signifikan 

terhadap pengumuman merger dan akuisisi. 

4. Rahmawati dan Tandelilin (2001) dalam Yunita (2007), penelitian tersebut 

menguji abnormal return perusahaan target di sekitar pengumuman 

merger dan akuisisi. Mereka menggunakan periode jendela 81 hari dan 

menggunakan pendekatan market-adjusted model dalam menghitung 

abnormal return. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan target 

memperoleh abnormal return disekitar tanggal pengumuman merger dan 

akuisisi. 

5. Slamat Harijono, dkk. (2009) penelitian dengan judul  Analisis Return, 

Abnormal return, Aktivitas Volume Perdagangan Atas Pengumuman 

Merger Dan Akuisisi (Studi Pada Perusahaan Yang Listed Di BEJ Tahun 

2000-2002). Hasil dari penelitian ini yaitu tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara return saham pada periode sebelum-saat, saat-sesudah 

sebelum-sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Selain itu terdapat 

perbedaan abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman 
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merger dan akuisisi, namun pengumuman merger dan akuisisi tidak dapat 

memberikan perubahan terhadap aktivitas volume perdagangan saham. 

6. Dodd (1990), dalam Amin dan Pakereng, (2001) menunjukan pasar 

bereaksi secara signifikan terhadap pengumuman merger dan akuisisi, 

akan tetapi terjadi penurunan harga saham. Dodd juga menemukan bahwa 

perusahaan pengakuisisi memperoleh abnormal return yang negatif. 

Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh informasi merger dan 

akuisisi terhadap return saham perusahaan akuisitor dan non akuisitor.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Pasar Modal Efisien (Efficient Market Hypothesis) 

Masalah pasar modal yang efisien adalah salah satu fakta yang penting 

dalam bidang keuangan. Robert Ang (1997) menyebutkan bahwa pasar modal 

yang efisien merupakan suatu pasar bursa dimana efek yang diperdagangkan 

merefleksikan semua informasi yang relevan yang mungkin terjadi dengan cepat 

dan akurat. Konsep ini menyatakan bahwa pemodal selalu memasukkan faktor 

informasi yang tersedia dalam keputusan mereka sehingga terefleksi pada harga 

saham yang mereka transaksikan.  

Secara formal, pasar modal yang efisien merupakan pasar yang harga 

sekuritas sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi relevan. (Suad 

Husnan, 1998). Menurut Eduardus (2010) pasar modal efisien yaitu pasar dimana 

harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi 

yang tersedia. Dimana semakin cepat informasi baru tercermin pada harga 

sekuritas, maka semakin efisien pasar tersebut. Kondisi ini menyebabkan para 
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pemodal akan sulit memperoleh tingkat keuntungan diatas normal, yaitu tingkat 

keuntungan yang direalisir lebih tinggi dari tingkat keuntungan rata-rata. 

Informasi yang relevan tersebut dengan kondisi pasar modal, merupakan 

sesuatu yang selalu dicari oleh para pelaku pasar modal dalam upaya melakukan 

pengambilan keputusan investasi. Terdapat tiga bentuk efiiensi pasar modal, 

yaitu: 

1. Bentuk Efisiensi Lemah (Weak Form Efficiency) 

Adalah keadaan pasar modal, dimana harga-harga dan sekuritas-sekuritas 

mencerminkan secara penuh (full reflect) informasi masa lalu. Informasi 

masa lalu merupakan informasi yang sudah terjadi. Bentuk efisiensi secara 

lemah ini berkaitan dengan random walk theory, yang mengatakan bahwa 

data masa lalu tidak berhubungan dengan nilai sekarang, maka harga masa 

lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi harga masa kini. Dengan 

demikian, bahwa untuk pasar efisiensi bentuk lemah, investor tidak dapat 

menggunakan informasi masa lalu untuk mendapatkan keuntungan diatas 

normal. 

2. Bentuk Efisiensi Setengah Kuat (Semi Strong Form) 

Yaitu keadaan pasar modal, dimana harga-harga tidak hanya 

mencerminkan harga di masa lalu, tetapi semua informasi yang 

dipublikaskan. Dengan kata lain, para pemodal tidak bisa memperoleh 

tingkat keuntungan di atas normal dengan menggunakan public 

information. Pengumuman mengenai saham baru, pengumuman deviden 

dari laba, perkiraan tentang laba perusahaan, perubahan praktek akuntansi, 

merger atau akuisisi dan pemecahan saham umumnya menunjukkan 
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bahwa informasi tersebut dengan cepat dan tepat dicerminkan dalam harga 

saham. Jika pasar efisien dalam bentuk setengah kuat maka tidak ada 

investor atau grup dari investor yang dapat menggunakan informasi yang 

dipublikasikan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak normal dalam 

jangka waktu yang lama. 

Berikut ini bermacam-macam pengumuman yang dapat mempengaruhi 

harga sekuritas (Foster, 1986:377) : 

1. Pengumuman yang berhubungan dengan laba, yaitu : a) Laporan awal 

tahun, b) laporan tahun detail, c) laporan interim awal, d) laporan 

interim detail, e) laporan perubahan metode akuntansi, f) laporan 

auditor, g) lainnya 

2. Pengumuman-penguman peramalan oleh pejabat perusahaan (forecast 

announcements by company officials), yaitu : a) peramalan laba 

sebelum akhir tahun fiskal, b) estimasi laba setelah akhir tahun fiskal, 

c) peramalan penjualan, d) lainnya 

3. Pengumuman-pengumuman dividen (dividend announcements), yaitu : 

a)Distribusi kas, b) distribusi saham, c) lainnya 

4. Pengumuman-pengumuman pendanaan (financing announcements), 

yaitu : a) Pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas, b) 

pengumuman yang berhubungan dengan hutang, c) pengumuman 

sekuritas hybrid, d) sewa guna, e) persetujuan standby credit, f) 

pelempar saham kedua, g) pemecahan saham, h) pembelian kembali 

saham, i) pengumuman joint venture,  j)lainnya 



15 
 

5. Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah 

(government-related announcement), yaitu : a) dampak dari peraturan 

baru, b) investigasi-investigasi terhadap kegiatan perusahaan, c) 

keputusan-keputusan regulator, d) lainnya 

6. Pengumuman-pengumuman investasi (investment announcements), 

yaitu : a) eksplorasi, b) usaha baru, c) ekspansi pabrik, d) penutupan 

pabrik, e) pengembangan R&D, f) lainnya 

7. Pengumuman-pengumuman ketenagakerjaan (labor announcements), 

yaitu :a) negosiasi-negosiasi, b) kontrak-kontrak baru, c) pemogokan, 

d) lainnya 

8. Pengumuman-pengumuman yang berhubungan dengan hukum (legal 

announcements), yaitu : a) tuntutan terhadap perusahaan atau terhadap 

manajernya, b) tuntutan oleh perusahaan atau oleh manajernya, c) 

lainnya 

9. Pengumuman-pengumuman pemasaran-produksi-penjualan marketing-

production-sales announcements), yaitu :a) pengiklanan, b) rincian 

kontrak, c) produk baru, d)lainnya 

10. Pengumuman- pengumuman manajemen direksi (management board 

of director announcements). yaitu : a) susunan direksi, b) manajemen, 

c) rincian struktur organisasi, d) lainnya 

11. Pengumuman- pengumuman merger, ambil alih, diversifikasi (merger-

takeover-divestiture announcements), yaitu : a) laporan-laporan 

merger, b) laporan-laporan investasi ekuitas, c) laporan-laporan 

pengambilalihan, d) laporan-laporan diversifikasi, e)lainnya 
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12. Pengumuman- pengumuman industry sekuritas (securities industry 

announcement). yaitu : a) laporan tahunan, b) perubahan kepemilikan 

saham, c) “heard on street”, d) laporan “insider trading”, e) laporan 

harga dan volume perdagangan, f) lainnya 

3. Bentuk Efisiensi Kuat (Strong Form Efficiency) 

Pada pasar modal bentuk kuat, harga saham mencerminkan semua 

informasi yang dipublikasikan (public information) maupun informasi 

pribadi (private information) yaitu informasi yang belum dipublikasikan 

kepada public. Dalam keadaan ini, pasar modal akan seperti pasar 

persaingan sempurna, dimana harga selalu wajar dan investor tidak ada 

yang mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham. 

Bentuk efisiensi yang yang ada di Indonesia adalah bentuk setengah kuat, 

karena pada pasar efisiensi dalam bentuk setengah kuat harga saham akan 

bereaksi dengan cepat terhadap informasi yang dipublikasikan. Efisien 

atau tidaknya suatu pasar juga akan memberikan implikasi kepada investor 

dalam melakukan strategi investasinya. Pada pasar modal di Indonesia, 

harga sahamnya menggambarkan semua informasi yang dipublikasikan 

sampai ke masyarakat keuangan, tujuannya adalah untuk meminimalkan 

ketidaktahuan mengenai operasi perusahaan, dan dimaksudkan untuk 

menjelaskan dan menggambarkan kebenaran nilai dari suatu efek yang 

telah dikeluarkan oleh suatu institusi. Singkat kata, semua informasi yang 

relevan dipublikasi menggambarkan harga saham yang relevan. 
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2.2.2 Signaling Theory 

Teori sinyal atau signaling theory (Husnan dalam Rahadiani, 2010) yang 

mengatakan bahwa suatu kebijakan yang diambil oleh emiten, pemerintah atau 

investor pada prinsipnya memberikan sinyal atau pertanda kepada pasar tentang 

kecenderungan atau tren di masa yang akan datang. Aktivitas merger dan akuisisi 

mempunyai nilai informatif bagi investor sehingga akan mempengaruhi keputusan 

investasi dalam bentuk perubahan harga saham karena adanya transaksi yang 

meningkat atau menurun (Sutrisno dalam Rahadiani, 2010).  

Signaling theory juga menunjukkan adanya informasi asimetri antara 

manajemen perusahaan dengan pihak-pihak lain yang dilakukan oleh manajemen. 

Diharapkan dapat direspon secara positif dalam bentuk investasi pada perusahaan 

yang melakukan merger dan akuisisi, atau tidak melakukan investasi (respon 

negatif). Signal (1996) dalam Yunita (2007)  berpendapat bahwa pengumuman 

merger dan akuisisi dapat digunakan untuk mengetahui informasi baru tentang 

industri, permintaan, cost dan teknologi. 

 

2.2.3 Corporate Action 

Tindakan atau aksi korporasi (corporate action) merupakan aktivitas 

emiten yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun jumlah 

saham yang di pasar. Corporate action merupakan informasi yang menarik 

perhatian pihak-pihak yang terkait di pasar modal, khususnya para pemegang 

saham (Darmaji dalam  Yunita, 2007). Informasi tersebut akan memiliki nilai bagi 

investor jika keberadaan informasi tersebut dapat menyebabkan investor 

melakukan transaksi di pasar modal. Keputusan corporate action harus disetujui 
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dalam suatu rapat umum, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun 

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Persetujuan saham adalah 

mutlak untuk berlakunya suatu corporate action sesuai dengan peraturan yang ada 

di pasar modal. 

Bentuk-bentuk corporate action yang dilakukan emiten yang berpengaruh 

terhadap harga saham di pasar, antara lain: 

1. Pemecahan Saham (Stock Split) 

Pemecahan saham yang dilakukan memiliki 2 bentuk, yaitu pemecahan 

saham naik (stock split up) dan pemecahan saham turun (stock split down). 

Namun umumnya yang sering dilakukan adalah pemecahan saham naik 

(stock split up). 

2. Saham Bonus (Bonus Share) 

Saham bonus merupakan bonus pembagian saham baru kepada para 

pemegang saham, di mana pembagian saham ini ditujukan sebagai reward. 

3. Deviden Saham (Stock Deviden) 

Deviden saham merupakan deviden yang diberikan kepada para pemegang 

saham dalam bentuk saham. 

4. Merger dan Akuisisi 

Sebuah merger terjadi ketika dua atau lebih perusahaan menggabungkan 

menjadi satu, sementara semua pihak yang terlibat saling setuju dengan 

persyaratan penggabungan. Merger biasanya terjadi ketika salah satu 

perusahaan menyerahkan sahamnya kepada yang lain sedangkan akuisisi 

merupakan salah satu bentuk pengambil-alihan. Akuisisi saham 

merupakan pengambil-alihan atau pembelian saham suatu perusahaan 
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dengan menggunakan kas, saham atau sekuritas lain, akuisisi ini disebut 

bentuk pengambilalihan yang tidak besahabat (hostile takeover). 

Sedangkan akuisisi asset dilakukan dengan cara membekukan sebagian 

aset perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi.  

5. Right Issue 

Istilah right issue di Indonesia dikenal pula sebagai Hak Memesan 

Efek Terlebih Dahulu atau HMETD. Right issue merupakan pengeluaran 

saham baru dalam rangka pertambahan modal perusahaan, namun terlebih 

dahulu ditawarkan kepada pemegang saham saat ini (existing 

shareholder). 

 

2.2.4 Pengertian Merger 

Merger atau penggabungan kombinasi dari dua atau lebih perusahaan, 

dengan salah satu nama perusahaan yang bergabung tetap digunakan (Foster 

dalam Amin dan Pakereng, 2001) Dalam hal ini salah satu perusahaan akan tetap 

ada, sedangkan yang satunya lagi menjadi hilang. Merger adalah kombinasi dari 

dua atau lebih perusahaan, dengan salah satu nama perusahaan yang bergabung 

tetap digunakan sedangkan yang lain dihilangkan (Foster, 1986). Sedangkan 

menurut Marcel  dalam Yunita (2007), merger adalah suatu penggabungan 

perseroan, dimana sebuah perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan 

yang lain, Setelah terjadi pengambil-alihan tersebut, maka perseroan yang 

diambil-alih dibubarkan atau dilikuidasi. Sehingga eksistensinya sebagai badan 

hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan 

yang mengambil alih. 
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2.2.5 Pengertian Akuisisi 

Akuisisi merupakan salah satu bentuk pengambil-alihan (Suad Husnan, 

1998). Akuisisi dapat dibedakan menjadi akuisisi saham dan akuisisi asset. 

Akuisisi saham merupakan pengambil-alihan atau pembelian saham suatu 

perusahaan dengan menggunakan kas, saham atau sekuritas lain. Akuisisi saham 

biasanya melaui tahap penawaran (tender offer) oleh perusahaan penawar (bidder 

firm) kepada para pemegang saham perusahaan target. Akuisisi ini tidak 

membutuhkan persetujuan pihak manajemen dan dapat dilakukan meskipun pihak 

manajemen tidak menyetujui pembelian saham perusahaan. Oleh karena itu 

akuisisi ini disebut bentuk pengambilalihan yang tidak besahabat (hostile 

takeover). Sedangkan akuisisi asset dilakukan dengan cara membekukan sebagian 

aset perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi. Akuisisi jenis ini 

membutuhkan suara pemegang saham perusahaan target untuk menyetujui 

pengambil-alihan perusahaan tersebut (Rachmawati dan Tanderlilin, 2000 dalam 

Yunita, 2007).  

Pengertian lain akuisisi menurut Robert Ang (1997) merupakan tindakan 

pembelian saham suatu perusahaan yang melebihi 50 persen dari modal 

ditempatkan dan disetor penuh perusahaan target. Tindakan pembelian saham 

yang melebihi 50 persen tentunya berasal dari divestasi pemegang saham lama 

perusahaan target. Didalam proses akuisisi, secara jangka pendek dapat 

menguntungkan pihak yang diakuisisi (perusahaan target). Tindakan akuisisi ini 

mempunyai penyelamatan perusahaan target yang bersifat jangka pendek, ada 

yang memperkuat bisnis inti acquirer atau semata-mata sebagai diversifikasi 

usaha yang nilainya menguntungkan. Bila akuisisi dilakukan diantara perusahaan 
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dalam naungan satu grup sendiri, maka disebut akuisisi internal (internal 

acqusition). 

Merger dan akuisisi umumnya berdampak pada kinerja perusahaan, baik 

kinerja operasional berupa profitabilitas, maupun kinerja saham yang dapat 

berupa return. Dampak merger dan akuisisi terhadap kedua jenis kinerja tersebut 

mungkin saja negatif maupun positif, mungkin dalam jangka pendek atau jangka 

panjang. Didalam jangka pendek, dampak merger dan akuisisi terhadap 

perusahaan yang terlibat dalam transaksi merger dan akuisisi, maupun yang tidak 

terlibat dalam transaksi tersebut berlangsung tidak hanya disekitar pengumuman, 

tetapi juga disekitar penyelesaian merger dan akuisisi tersebut. 

 

2.2.6 Tipe-Tipe Merger dan Akuisisi 

2.2.6.1 Tipe Merger 

Perusahaan dapat memilih beberapa alternatif dari tipe-tipe merger yang 

ada yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger kongenerik maupun merger 

konglomerat (Pearce dan Robinson, (1996) dalam Rahadiani (2010). 

1. Merger horizontal, terjadi saat dua perusahaan atau lebih yang 

memiliki lini basis yang sama kemudian bergabung menjadi satu. 

Adapun tujuan dari merger horizontal adalah meningkatkan asset, 

meningkatkan pangsa pasar (market sinergy) dan menekan biaya. 

Contoh merger ini, yaitu perusahaan TV melakukan merger dengan 

perusahaan TV lainnya. 

2. Merger vertikal, merupakan gabungan dari perusahaan-perusahaan 

dimana perusahaan yang satu bertindak selaku supplier perusahaan 
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lainnya. Contohnya: yaitu perusahaan Du Point yang merger dengan 

perusahaan minyak Conoco karena Du Point menggunakan minyak 

dalam proses kimianya. 

3. Merger Kongenerik, terjadi jika gabungan perusahaan dilakukan oleh 

dua perusahaan yang terkait tetapi tidak terkait secara vertikal atau 

horizontal. Misalnya, sebuah perusahaan komputer membeli sebuah 

software. 

4. Merger Konglomerat, merupakan gabungan dari perusahaan-

perusahaan yang tidak mempunyai keterkaitan operasi. Misalnya, 

perusahaan otomotif membeli perusahaan kosmetik. 

Tipe merger bila ditinjau dari prosesnya menurut Suad Husnan (1998), merger 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Friendly merger 

Proses ini disepakati oleh dua belah pihak dengan cara sebagai berikut: 

Pertama, mengidentifikasikan perusahaan yang akan menjadi target 

merger dan akuisisi. Kedua, menetukan harga beli yang bersedia 

dibayarkan pada perusahaan target. Ketiga, manajer perusahaan yang 

akan membeli menghubungi perusahaan target untuk melakukan 

negosiasi. Jika pemegang saham perusahaan target menyetujui, maka 

penggabungan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik melalui 

pembayaran tunai atau pembayaran dengan saham perusahaan. 

2. Hostile takeover 

Proses ini terjadi jika perusahaan target yang aka dimerger tersebut 

berkeberatan dengan alasan harga yang ditetapkan terlalu rendah 
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(undervalue) atau karena manajer takut kehilangan jabatannya, 

sehingga terkadang pihak manajer melakukan berbagai cara untuk 

menggagalkan kegiatan merger ini. 

 

2.2.6.2 Tipe Akuisisi 

Menurut Marcel Go (1992, dalam Yunita, 2007) Akuisisi sebagai salah 

satu bentuk kombinasi bisnis dapat dibedakan dalam 2 tipe, yaitu : 

a. Akuisisi Finansial ( Financial Acquisition ) 

Akuisisi finansial merupakan suatu tindakan akuisisi terhadap satu atau 

beberapa perusahaan tertentu yang dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mencapai keuntungan finansial. Kecenderungannya adalah usaha membeli 

perusahaan target dengan harga semurah mungkin, untuk menjual kembali 

dengan harga jual yang lebih tinggi. Namun demikian apabila transaksi 

tersebut dilaksanakan antar perusahaan yang berada dalam satu grup bisnis 

atau kepemilikan yang sama, maka harga belinya dapat menjadi lebih 

mahal ataupun lebih murah, tergantung pada kepentingan dan keuntungan 

yang akan diperoleh pemilik mayoritas perusahaan yang bersangkutan. 

Motif utama akuisisi tipe ini adalah untuk mengeruk keuntungan 

sebesarbesarnya. Seringkali perusahaan target yang menjadi incaran 

akuisitor adalah perusahaan yang sedang mengalami kemerosotan dan 

dalam kondisi yang relatif lemah. Indikasinya adalah adanya beban hutang 

yang relatif besar, kemacetan pemasaran dan distribusi, harga saham yang 

semakin melemah di lantai bursa, kapasitas produksi yang menganggur, 

dan sebaliknya. 
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Namun demikian tindakan akuisisi terhadap suatu perusahaan 

target tidak selalu mencerminkan indikasi-indikasi seperti tersebut diatas, 

karena dalam prakteknya yang menjadi incaran justru perusahaan target 

yang memiliki posisi keuangan yang cukup likuid dan perolehan laba yang 

relatif tinggi serta memiliki prospek yang cukup baik. 

b. Akuisisi Strategis ( Strategic Acquisition ) 

Akuisisi strategis merupakan suatu akuisisi yang dilaksanakan dengan 

tujuan untuk menciptakan sinergi dengan didasarkan pada 

pertimbanganpertimbangan jangka panjang. Sinergi ini tidak hanya 

terbatas pada sinergi keuangan, tetapi juga mencakup sinergi produksi, 

sinergi distribusi, sinergi pengembangan teknologi atau gabungan dari 

sinergi-sinergi tersebut. 

 

2.2.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Merger dan Akusisi 

Strategi merger dan akuisisi merupakan strategi bisnis yang banyak dipilih 

oleh perusahaan agar tetap unggul dalam persaingan. Motivasi perusahaan 

melakukan merger dan akuisisi adalah untuk melakukan sinergi dan 

meningkatkan nilai tambah (value added) bagi seluruh pemegang saham (Khanna 

dan Palepu dalam Mutaminah, 2009). 

Ada beberapa alasan kenapa perusahaan melakukan merger dan akuisisi, 

Ravenscraft dan Scherer (1998) dalam Yunita (2007) menyatakan beberapa 

alasannya, diantaranya: 

a. mengganti manager yang tidak efisien 

b. untuk mencapai skala ekonomis dalam produksi 



25 
 

c. untuk menarik kekuatan monopoli 

d. untuk memanfaatkan kesempatan pengurangan pajak 

e. untuk membangun kerajaan bisnis 

Menurut Drebin (1993) dalam Rahadiani (2010), penggabungan badan 

usaha diantaranya dimaksudkan agar perusahaan memperoleh daerah pemasaran 

lebih luas dan volume penjualan lebih besar; maupun pengembangan organisasi 

yang lebih kuat dan produksi yang lebih baik serta manajemen yang 

baik/berbakat; penurunan biaya melalui penghematan dan efisiensi pada skala 

produksi yang lebih besar; peningkatan pengendalian pasar dan posisi bersaing; 

diversifikasi lini-lini produk; perbaikan posisi dalam kaitannya dengan sumber 

pengadaan bahan baku, dan peningkatan yang menitikberatkan pada modal untuk 

pertumbuhan sebagai biaya yang rendah atas pinjaman 

Menurut Gaughan (1991) dalam Rahadiani (2010) ada beberapa alasan 

yang menyebabkan perusahaan untuk melakukan transaksi akuisisi yaitu : sinergi, 

diversifikasi, dan motif ekonomi, 

a. Sinergi 

Sinergi dapat terjadi dalam dua hal, yaitu sinergi operasional dan sinergi 

keuangan. Sinergi operasional terjadi apabila perusahaan yang di akuisisi 

mempunyai proses produksi yang hampir sama, sehingga mesin-mesin 

ataupun peralatan pendukung lain bisa digunakan secara bersama- sama. 

Dengan demikian hal utama yang menjadi sumber dari terjadinya sinergi 

operasional ini adalah penurunan biaya yang terjadi sebagai akibat dari 

kombinasi dua perusahaan tersebut, selanjutnya akan terjadi efisiensi, 
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yaitu penurunan biaya per unit sebagai akibat kenaikan dalam jumlah atau 

skala operasi perusahaan. 

Sinergi keuangan adalah dampak dari akuisisi pada biaya modal terhadap 

perusahaan yang melakukan akuisisi, dimana dengan kombinasi dari 

perusahaan tersebut, maka resiko dapat diturunkan, hal ini terjadi apabila 

aliran kas tidak terkait secara sempurna. Dalam arti apabila akuisisi 

tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap fluktuasi dari aliran kas, maka 

resiko dapat diturunkan. 

b. Diversifikasi 

Satu hal yang menjadi alasan mengapa manajemen melakukan akuisisi 

dengan motif diversifikasi karena manajemen ingin mengembangkan 

usahanya dari industri dimana perusahaan awalnya berada dan beralih 

pada industri lain dimana perusahaan yang diakuisisi berada, sebab 

industri tersebut dianggap lebih dapat memberikan keuntungan 

(profitable). Hal ini biasanya terjadi apabilaperusahaan pengakuisisi telah 

berada pada tahap kedewasaan (mature stage) atau sedang menghadapi 

tekanan persaingan yang tidak memungkinkan bagiperusahaan untuk  

meningkatkan harga jualnya untuk memperoleh tambahan keuntungan. 

c. Motif Ekonomi 

Ada dua motif ekonomi yang mendorong perusahaan melakukan transaksi 

akuisisi, yaitu: pertama, peningkatan pangsa pasar (market share) dan 

kekuatan pasar (market power) sebagai akibat integrasi horizontal. Kedua, 

berbagai keuntungan lain sebagai akibat dari integrasi vertikal. Jika 

perusahaan melakukan akuisisi dengan integrasi horizontal, berarti 
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perusahaan mengakuisisi perusahaan lain yang berada pada industri yang 

sama atau sejenis. Dengan demikian industry yang dilayani akan lebih 

terkonsentrasi sehingga pangsa pasar dan kekuatan pasar dapat lebih 

ditingkatkan. 

Surtojo (1992) dalam Yunita (2007) menggolongkan motivasi untuk 

melakukan merger dan akuisisi menjadi dua kelompok, yaitu motivasi ekonomi, 

motivasi non ekonomi: 

1. Motivasi ekonomi, Perusahaan target mempunyai keunggulan 

kompetitif, yang diharapkan akan menghasilkan sinergi setelah 

digabung. Dalam jangka panjang sinergi tersebut akan mampu 

meningkatkan volume penjualan dan keuntungan perusahaan.  

2. Motivasi non ekonomi, misalnya, karena perusahaan sudah lemah 

secara modal dan keterampilan manajemen; keinginan menjadi 

kelompok yang terbesar didunia; meskipun ada kemungkinan 

penggabungan usaha yang dilakukan tersebut tidak menguntungkan; 

karena diambil alih oleh pihak bank. 

Akan tetapi pada umumnya merger dan akuisisi dipengaruhi oleh motif 

ekonomis, strategis, politis dan prestis (Aliamin, 1993 dalam Yunita, 

2007): 

a. Motif Ekonomis, yaitu perusahaan melakukan merger dan akuisisi 

untuk mendapatkan keuntungan ekonomis baik jangka pendek maupun 

jangka panjang. 

b. Motif Strategis, terjadi bila perusahaan melakukan merger dan akuisisi 

untuk mendapatkan posisi strategis. Misalnya, untuk mendapatkan 
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pasar strategis dilakukan dengan mengambil alih perusahaan yang 

mapan dalam pemasaran produk, atau mengambil-alih perusahaan 

yang mempunyai posisi yang strategis. 

c. Motif Politis, terjadi dimana pengagabungan perusahaan dilaksanakan 

karena adanya muatan politis didalamnya, baik politis perusahaan 

maupun politis negara. Politis perusahaan misalnya akuisitor 

melakukan akusisi dengan perusahaan target untuk mendapatkan 

legalitas. 

d. Motif Prestis, yaitu bila perusahaan melakukan merger dan akusisi 

dengan perusahaan target semata-mata hanya berdasarkan prestis yang 

dapat menunjukan pada siapa saja bahwa akuisitor memang bonafit 

dan dapat dipercaya. Tujuan akhirnya adalah untuk mengakses 

kebutuhan dana dari pihak luar, bila sewaktu-waktu diperlukan. 

 

2.2.8 Kelebihan dan kekurangan Merger dan Akuisisi 

2.2.8.1 Kelebihan dan Kekurangan Merger 

a. Kelebihan Merger 

Pengambil alihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah 

dibandingkan pengambil alihanan yang lain. 

b. Kekurangan Merger 

Dibandingkan akuisisi, merger memiliki beberapa kekurangan. 

Yaitu harus ada persetujuan para pemegang saham dari masing-masing 

perusahaan, sedangkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. 
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2.2.8.2 Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi 

a. Kelebihan Akuisisi 

1. Akuisis saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara 

pemegang saham sehingga jika pemegang saham tidak menyukai 

tawaran Bidding firm, mereka dapat menahan sahamnya dan tidak 

menjual kepada pihak Bidding firm. 

2. Perusahaan yang mengakuisis dapat berurusan langsung dengan 

pemegang saham perusahaan yang diakuisisi dengan melakukan 

tender offer, sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen 

perusahaan. 

3. Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris 

perusahaan maka, akuisisi saham dapat digunakan untuk 

pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile 

takeover). 

4. Akuisisi aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak 

memerlukan mayoritas suara pemegang saham. Seperti pada 

akuisisi saham sehingga tidak ada halangan bagi pemegang saham 

minoritas, jika mereka tidak menyetujiui akuisisi. 

b. Kekurangan Akuisisi 

1. Jika para pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap 

pengambil alihan cukup banyak, maka akuisisi akan batal. Pada 

umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit 

dua per tiga (67 %) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. 
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2. Bila perusahaan pengakuisisi mengambil alih seluruh saham yang 

di beli maka terjadi merger. 

3. Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus 

secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal 

yang tinggi. 

 

2.2.9 Return Saham 

Return saham merupakan hasil atau keuntungan yang diperoleh pemegang 

saham sebagai hasil dari investasinya. Return juga merupakan imbalan atas 

keberanian investor dalam menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya 

(Eduardus, 2010 : 47). Jogiyanto (2003 : 109)  membedakan return saham 

menjadi dua jenis yaitu Return Realisasi ( Realized Return) dan Return Ekspektasi 

(Expected Return). Return realisasi merupakan return yang sudah terjadi dan 

dihitung berdasarkan data historis. Return ini merupakan selisih harga sekarang 

dengan harga sebelumnya secara relatif. Return realisasi ini penting dalam 

mengukur kinerja perusahaan dan sebagai penentuan return dan resiko dimasa 

mendatang dan bersifat tidak pasti. 

Komposisi perhitungan return saham terdiri dari capital gain (loss) dan 

deviden. Capital gain (loss) merupakan selisih laba atau rugi yang dialami oleh 

investor pemegang saham, karena harga saham relatif lebih tinggi atau lebih 

rendah dibandingkan dengan harga sebelumnya. Sedangkan deviden merupakan 

bagian dari laba perusahaan yang dibagikan pada periode tertentu sesuai dengan 

keputusan manajemen. Para investor membeli saham berarti membeli saham 

perusahaan. Bila prospek perusahaan membaik maka harga saham tersebut akan 
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meningkat. Dengan naiknya harga saham tersebut maka diharapkan return saham 

juga akan mengalami kenaikan karena return saham merupakan selisih harga 

antara harga saham sekarang dikurangi dengan harga saham sebelumnya (Suad 

husnan, 1998). Jika saham mengalami stock slit, maka harga pasar teoritis saham 

tersebut akan mengalami penyesuian, walaupun tidak terjadi dilusi, karena hak 

pemecahan saham (stock split) ini masih dimiliki oleh pemegang saham (Robert 

Ang, 1997).  

Harga teoritis saham sebagai penyesuaian harga dapat dihitung dengan 

rumus sebagai berikut : 

Ps = Rs x Px 

Dimana : 

Ps = Harga pasar teoritis saham dengan nilai nominal baru. 

Px = Harga pasar saham 

Rs = Rasio stock split. 

Beberapa pengukuran return realisasi yang banyak digunakan adalah 

return total, relatif return, kumulatif return, return realisasi individual dan return 

yang disesuaikan. Sedangkan rata-rata dari return dapat dihitung berdasarkan rata-

rata aritmatika atau rata-rata geometrik. Return saham yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah return total 

Besarnya return total dapat dihitung dengan formula sebagai berikut 

(Jogiyanto, 2009): 

Return saham = 	  

 

Dimana : 
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Dt = Deviden pada periode t 

Pt = Harga Saham i pada periode t 

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

Pemodal selalu menyukai informasi yang diharapkan memberikan tingkat 

keuntungan (return) yang sama, tetapi mempunyai resiko yang lebih kecil atau 

dengan resiko yang sama tetapi diharapkan memberikan tingkat keuntungan yang 

lebih besar. Para investor bersedia melakukan investasi bila obyek investasi 

tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan obyek 

investasi lainnya kebanyakan investor mengharapkan diperolehnya hasil dari 

pembelian saham terhadap 2 hal yaitu : 

1. Kenaikan modal. Para investor mengharapkan kenaikan modal dalam 

bentuk kenaikan harga saham yang telah dibeli (capital gain ) 

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

mengharapkan adanya pembagian laba yang diperoleh dalam bentuk 

deviden. 

 

2.2.10 Abnormal return 

Abnormal return umumnya menjadi fokus dalam studi yang mengamati 

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

yang sesungguhnya terjadi dikurangi return yang diharapkan atau return 

ekspektasi (Jogiyanto, 2009). Dengan kata lain Abnormal return merupakan 

kelebihan dari return yang sesungguhnya terhadap return normal. Return normal 

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

sesungguhnya merupakan return yang terjadi pada waktu ke – t yang merupakan 
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selisih harga sekarang dengan harga sebelumnya. Sedangkan return yang 

diharapkan merupakan return yang harus di estimasi. 

Abnormal return akan terjadi apabila pengumuman merger dan akuisisi 

mempunyai kandungan informasi dalam pasar modal yang efisien, harga saham 

dan tingkat pengembalian bereaksi dengan adanya pengumuman merger dan 

akuisisi sehingga dengan memanfaatkan informasi publik (public information), 

maka perusahaan dapat memperoleh keuntungan diatas normal. Brown dan 

Warner (1985) dalam Jogiyanto (2009) menjelaskan untuk mengestimasi return 

yang diharapkan digunakan tiga model, Yaitu : 

1. Mean Adjusted Model 

Model disesuaikan rata-rata (Mean Adjusted Model) ini 

menganggap bahwa return ekspektasi bernilai konstan dan sama dengan 

rata-rata return realisasi sebelumnya selama periode estimasi return yang 

diharapkan dihitung dengan cara membagi return realisasi suatu 

perusahaan pada periode estimasi dengan lamanya periode estimasi. 

 

Dimana: 

퐸(푅 , )	= Return ekspektasi sekuritas ke-1 pada periode peristiwa ket 

푅 	= Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

T  = Lamanya periode estimasi, yaitu t1 sampai dengan t2. 

Periode estimasi (estimation period) umumnya merupakan periode  

sebelum periode peristiwa. Periode peristiwa (event period) disebut juga 

periode pengamatan atau jendela peristiwa (event window). 
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2. Market Model 

Dalam model pasar, return yang diharapkan dihitung melalui 2 tahap : 

pertama membentuk model ekspektasi dengan mengunakan data realisasi 

selama periode estimasi. Sebelumnya ditentukan dulu periode 

peristiwanya. Model ekspektasi ini dapat dibentuk dengan menggunakan 

teknik regresi OLS (Ordinary Least Square) untuk memperoleh parameter 

α (alfa) dan β (beta). Beta dihitung berdasarkan data historis dari sekuritas 

dan return pasar selama periode estimasi 

Setelah model-model estimasi dari tiap sekuritas diperoleh 

selanjutnya adalah menghitung return estimasi untuk hari-hari periode 

jendela. Return ekspektasi untuk sekuritas i pada hari ke- t dapat 

diestimasi dengan memasukan nilai return indeks pasar untuk hari ke- t ke 

dalam model ekspektasinya. Langkah selanjutnya adalah menghitung 

abnormal return. Abnormal return dihitung dari selisih antara return 

sesungguhnya pada peiode jendela dengan return ekspektasi pada periode 

jendela yang telah didapat sebelumnya. Beta menunjukan kemiringan 

(slope) garis regresi. Alfa menunjukan intercept dengan sumbu Rit. 

Perhitungan return ekspektasi dengan model pasar dilakukan dengan dua 

tahap, yaitu: membentuk model ekspektasi dengan menggunakan data 

realisasi selama periode estimasi dan menggunakan model ekspektasi ini 

untuk mengestimasi return ekspektasi di periode jendela. Model 

ekspektasi dapat dibentuk dengan menggunakan teknik regresi OLS 

(Ordinary Least Square) dengan persamaan: 

푅 = 	 훼 + 	훽 	.푅 + 	휀  
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Dimana: 

Rij = Return realisasi sekuritas ke-i pada periode estimasi ke-j 

α1 = Intercept untuk sekuritas ke-i 

β1 = Koefisien slope yang merupakan Beta dari sekuritas ke-i 

Rmj = Return indeks pasar pada periode estimasi ke-j (Rmj = IHSGj – 

IHSG j-1 / IHSGj-1). 

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

3. Market Adjusted Model 

Market adjusted-model atau model disesuaikan pasar menganggap 

bahwa return sekuritas yang diestimasi adalah sama dengan return indeks 

pasar pada periode peristiwa. Dengan menggunakan model ini tidak perlu 

menggunakan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, karena 

return saham yang di estimasi adalah indeks pasar. Persamaan yang 

digunakan untuk menghitung abnormal return dengan model ini adalah 

sebagai berikut : 

퐴푅 = 	 푅 −	푅  

Dimana : 

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

푅 	= Actual Retun Saham i pada hari ke- t 

푅 	= Return Pasar pada hari ke- t 

 

2.3 Kerangka pemikiran 

Teori Efficient Market Hypothesis (EMH) menjelaskan bahwa pasar modal 

dikatakan efisiensi secara informasional apabila harga sekuritas-sekuritasnya 
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mencerminkan semua informasi yang relevan. Semakin tepat dan cepat informasi 

sampai ke calon investor dan dicerminkan pada harga saham, maka pasar modal 

yang bersangkutan semakin efisiensi. Informasi yang sepenuhnya tercermin pada 

harga saham akan sangat berharga bagi para pelaku pasar modal dan institusi yang 

berkaitan. Kondisi ini menyebabkan para pemodal akan sulit memperoleh tingkat 

keutungan di atas normal, yaitu tingkat keuntungan yang direalisir lebih tinggi 

dari tingkat keuntungan rata-rata. Informasi yang relevan tersebut, dengan kondisi 

pasar modal merupakan sesuatu yang selalu dicari oleh para pelaku pasar modal 

dalam upaya melakukan pengambilan keputusan investasi. Efisiensi pasar yang 

ada di Indonesia adalah bentuk setengah kuat, karena pada pasar efisiensi dalam 

bentuk setengah kuat harga saham akan bereaksi dengan cepat terhadap informasi 

yang dipublikasikan. Namun terkadang, munculnya suatu informasi yang baru 

misalnya, pengumuman merger dan akuisisi perusahaan, investor akan 

membutuhkan waktu untuk bereaksi dan mengevaluasinya. Jika kecepatan 

penyesuaian cukup lama dan berlarut-larut, pasar menjadi tidak efisien, ini 

mengindikasikan adanya distribusi informasi yang belum simetris, yaitu hanya 

beberapa saja yang mendapatkan informasi tersebut. Akibatnya, kelompok 

investor yang mendapatkan informasi ini dapat menikmati return yang tidak 

normal (abnormal return) yaitu return yang lebih besar daripada return normal. 

(Rika Saridewi, 2006 dalam Yunita, 2007). Efisien atau tidaknya suatu pasar juga 

akan memberikan implikasi kepada investor dalam melakukan strategi 

investasinya. Dalam hal ini statregi yang dilakukan adalah keputusan untuk 

melakukan merger dan akuisisi.  
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Event study merupakan studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu 

peristiwa (event) yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman. 

Event study dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi (information 

content) dari suatu pengumuman (Jogiyanto, 2003:410).  Pengumuman merger 

dan akuisisi merupakan salah satu informasi yang relevan bagi investor. 

Pengumuman merger dan akuisisi dapat berpengaruh pada harga saham, baik 

perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target. Perubahan harga saham 

kedua perusahaan tersebut, mengindikasikan besarnya tingkat kemakmuran yang 

diperoleh pemegang saham sebagai dampak pengumuman merger dan akuisisi 

(Kunjono,2003 dalam Rahadiani, 2010).  

Tujuan dari merger bagi perusahaan adalah bahwa merger dapat 

memberikan efek sinergi bagi perusahaan pemerger, sinergi adalah hasil lebih 

yang akan didapatkan dari penggabungan dua hal dibandingkan dengan hasil 

individual yang akan diperoleh masing-masing unity (Mark L. Sirower, 1998 

dalam Yunita, 2007). Merger yang dilakukan pada perusahaan lain bukan tanpa 

tujuan, kegiatan tersebut harus membentuk bagian dari bisnis dan strategi 

perusahaan. Tujuan langsung suatu merger adalah (pembuktian diri atas) 

pertumbuhan dan ekspansi asset perusahaan, penjualan dan pangsa pasar pihak 

pengakuisisi. Tujuan yang lebih mendasar adalah pengembangan kekayaan 

pemegang saham melalui merger yang ditujukan pada pengaksesan atau 

pembuktian keunggulan kompetitif yang dapat diandalkan bagi perusahaan 

pemerger.  

Sesuai dengan teori sinyal atau signaling theory bahwa aktifitas merger 

dan akuisisi mempunyai nilai informatif bagi investor sehingga akan 
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mempengaruhi keputusan investasi dalam bentuk perubahan harga saham karena 

adanya transaksi yang meningkat atau menurun (Sutrisno, 1998 dalam Yunita, 

2007). Pengungkapan informasi ini juga diatur oleh Bapepam, antara lain melalui 

Peraturan Bapepam no IX.C.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam no Kep 22/ 

PM /1991 tentang keterbukaan informasi informasi yang harus diumumkan 

kepada publik (public disclosure) paling lambat 2 hari setelah keputusan atau 

terjadinya peristiwa yang mungkin mempengaruhi harga saham.  

Perusahaan yang telah melakukan pengumuman merger dan akuisisi akan 

mempengaruhi reaksi pasar. Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar 

terhadap pengumuman merger dan akuisisi, untuk kemudian diuji kandungan 

informasinya. Sedangkan reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut berupa 

abnormal return saham perusahaan yang mengumumkan akan melakukan 

melakukan merger dan akuisisi dan perusahaan yang akan di merger dan di 

akuisisi. Abnormal return terjadi karena naik turunya saham karena reaksi pasar 

terhadap pengumuman merger dan akuisisi. 

Jika pasar bereaksi positif terhadap pengumuman merger dan akuisisi 

tersebut maka akan menghasilkan abnormal return positif. Begitu juga sebaliknya 

jika reaksi pasar terhadap pengumuman merger dan akuisisi tersebut negatif  

maka akan menghasilkan abnormal return negatif. 
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Gambar 2.1. 
Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah suatu 

penelitian (Sugiyono, 2002).Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

tinjauan pustaka, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran maka disusun 

hipotesis kerja sebagai berikut : 

Perusahaan yang terdaftar di BEI 
periode 2006 - 2008 

Perusahaan yang melakukan 
pengumuman  Merger dan Akuisisi 

Event Study 

Reaksi Pasar 

Abnormal return Sebelum 
dan Sesudah Pengumuman 

Uji Normalitas 
Kolmogorov-Smirnov 

Test 

Analisis dan  
Pembahasan 

Kesimpulan 

Hasil : Normal Hasil : Tidak Normal 

Uji  
Paired Sample T-Test 

Uji Wilcoxon-Sign 
Rank Test 
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H0 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return pada perusahan sebelum 

dan sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

H1 = Terdapat perbedaan abnormal return pada perusahaan sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

 


