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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar pada BEI yang melakukan merger maupun akuisisi pada periode 

2006-2008 dengan metode purposive sampling yang memiliki kriteria tertentu 

yaitu tidak melakukan corporate action lain seperti stock split maupun pembagian 

dividen serta informasinya lengkap. Berikut ini ringkasan profil perusahaan 

sebagai obyek penelitian : 

1. PT. Ades Waters Indonesia, Tbk. 

PT. Ades Waters Indonesia Tbk didirikan dengan nama PT Alfindo 

Putrasetia di tahun 1985. Nama perseroan telah diubah beberapa kali, 

terakhir di tahun 2004 ketika nama perseroan diubah menjadi PT. Ades 

Waters Indonesia Tbk. Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang 

lingkup kegiatan perusahaan adalah pengelohan dan distribusi air minum 

dalam kemasan. Untuk menghindari kesamaan nama dengan produk 

perusahaan, PT Ades Waters Indonesia (ADES) berubah nama menjadi PT 

Akasha Wira International Tbk. Dalam penggabungan ini, PT. Ades 

Waters Indonesia, Tbk. Penggabungan dengan PT. Pamagraha Indojatim 

ini bertujuan untuk mengefisienkan sistem administrasi dan operasional 

perusahaan. Perusahaan hasil penggabungan ini memiliki usaha di bidang 
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pembuatan dan penjualan air dalam kemasan dengan menggunakan merk 

Ades, Visca, dan Nestle Pure Life. 

2. PT. Mitra Investindo, Tbk. 

PT. Mitra Investindo, Tbk didirikan berdasarkan akta No. 280 tanggal 16 

September 1993 dari Misahardi Wilamarta, SH., Notaris di Jakarta, 

dengan nama PT Minsuco International Finance. Sesuai dengan Pasal 3 

Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha perusahaan adalah di bidang 

pertambangan, perindustrian, pertanian, pembangunan (pemborongan), 

perdagangan dan jasa. 

3. PT. Mobile 8 Telecom Tbk. 

PT Mobile-8 Telecom Tbk adalah operator penyedia jasa telekomunikasi 

berbasis teknologi CDMA yang memiliki lisensi selular dan mobilitas 

terbatas. PT Mobile-8 Telecom Tbk resmi merger dengan tiga anak 

perusahaannya, yakni PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo), PT 

Metro Selular Nusantara (Metrosel), dan PT Telekomindo Selular Raya 

(Telesera) pada 31 Mei 2007. 

4. PT. Bank Pan Indonesia Tbk. 

Panin Bank merupakan salah satu bank komersial utama di Indonesia. 

Didirikan pada 20 Oktober 1971 hasil merger dari Bank Kemakmuran, 

Bank Industri Jaya, dan Bank Industri Dagang Indonesia. Dan 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta tahun 1982 sebagai bank Go 

Public yang pertama. PT Bank Pan Indonesia Tbk (Bank Panin) 

mengakuisisi 100% saham PT Bank Harfa yang berbasis di Surabaya. 
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Tujuan pengakuisisian Bank Harfa yaitu dapat meningkatkan kinerja Bank 

Panin dan mendukung perkembangan usaha, jaringan pelayanan, dan 

diversifikasi produk Bank Panin termasuk produk syariah. 

5. PT. Bank Multicor Tbk 

PT. Bank Multicor Tbk melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank 

Windu Kencana Tbk. pada tanggal 18 Desember 2007. Setelah melakukan 

penggabungan, bank tersebut berfokus kepada sektor korporasi dan 

pembangunan. Selain itu juga pada sektor usaha kecil dan menengah. 

6. PT. Energi Mega Persada Tbk. 

PT. Energi Mega Persada Tbk. didirikan pada tanggal 16 Oktober 2001. 

Sesuai anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan 

terutama dalam bidang perdagangan, pertambangan, serta jasa manajemen, 

dibidang pertambangan dan gas bumi. Dalam pengambilalihan ini, PT. 

Energi Mega Persada Tbk menjadi perusahaan pengakuisisi sedangkan PT. 

Mosesa Petroleum menjadi perusahaan yang diakuisisi. PT. Energi Mega 

Persada Tbk memiliki sekitar 75% saham PT. Mosesa Petrolium. 

7. PT. Barito Pacifik  

PT. Barito Pacifik, Tbk didirikan dengan nama PT. Bumi Raya Pura Mas 

Kalimantan pada tanggal 4 April 1979. Dalam pengambilalihan ini PT. 

Barito Pasifik Tbk merupakan perusahaan pengakuisisi dan PT. Tri Polyta 

Indonesia menjadi perusahaan yang diakuisisi.  Sesuai anggaran dasar 

perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama adalah bergerak 

dalam bidang kehutanan, pertambangan, pekebunan, industri, properti dan 
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perdagangan. PT. Barito Pacifik, Tbk memiliki sekitar 75,95 saham PT. 

Tri Polyta Indonesia. 

8. PT. Bakrie and Brothers, Tbk 

PT. Bakrie and Brothers, Tbk didirikan pada 13 Maret 1951. Sesuai 

anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi 

perdagangan umum, industri, perangkat dan sistem komunikasi, barang 

elektronik serta penyertaan modal pada perusahaan lain. Dalam 

pengambilalihan ini PT. Bakrie and Brothers, Tbk menjadi perusahaan 

pengakuisisi sedangkan Bakrie Fund Pte, Ltd. menjadi perusahaan yang 

diakuisisi. 

 

4.2    Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif dilakukan guna memperoleh nilai 

minimum,maksimum, rata-rata, dan standar deviasi variabel penelitian yang 

digunakan. Analisis ini mendeskripsikan variabel penelitian selama periode 

penelitian. Analisis terhadap variabel penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :  

 Abnormal return  

Abnormal return saham dapat terjadi bila ada perbedaan besarnya nilai 

return pasar, seperti nilai return realisasi lebih besar daripada return ekspektasi 

demikian pula sebaliknya. Pengujian statistik terhadap abnormal return bertujuan 

untuk melihat signifikansi abnormal return pada periode peristiwa (Jogiyanto, 

2003: 453). 
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Abnormal return selama periode pengamatan dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

퐴푅 = 	 푅 −	퐸(푅 ) 

keterangan : 

퐴푅     = abnormal return saham i pada periode t 

푅       = return saham i pada periode t 

E(Rit) = return ekpektasi pada periode t 

Dari hasil pengolahan rata-rata abnormal return per perusahaan didapatkan hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.1 
Rata-Rata Abnormal return Per Perusahaan 

Kode Emiten Sebelum Sesudah 

ADES -0.11872 -0.09042 

MITI -0.07291 -0.06375 

FREN -0.00444  0.424309 

PNBN -0.10459 -0.10459 

MCOR -0.08882 -0.06562 

ENRG  0.036593  0.161427 

BRPT  0.025547  0.364174 

BNBR -0.04029 -0.04452 
   Sumber : Data diolah, 2013 

 

 

 

 

 



56 
 

Grafik 4.1 
Rata - Rata Abnormal return Sebelum dan Sesudah 
Pengumuman Merger dan Akuisisi Per Perusahaan 

 

 
 
Sumber : Data diolah, 2013 
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peningkatan rata-rata abnormal return sebesar 0.028308. Perubahan 

positif rata- rata abnormal return yang terlihat dari peningkatan rata – 

rata abnormal return sesudah pengumuman tersebut menunjukkan 

bahwa pengumuman merger PT. Ades Waters Indonesia, Tbk 

mendapat respon positif dari investor. 

2. PT. Mitra Investindo Tbk. (MITI) 
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pengumuman yaitu -0.06375. Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan rata-rata abnormal return sebesar 0.00916. Perubahan 

positif rata- rata abnormal return yang terlihat dari peningkatan rata – 

rata abnormal return sesudah pengumuman tersebut menunjukkan 

bahwa pengumuman merger PT. Mitra Investindo, Tbk mendapat 

respon positif dari investor. 

3. PT. Mobile 8 Telecom Tbk (FREN) 

Rata-rata abnormal return pada PT. Mobile 8 Telecom Tbk. (FREN) 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi yaitu sebesar -0.00444 

sedangkan rata-rata abnormal return sesudah pengumuman yaitu -

0.424309. Peningkatan abnormal return tersebut sebesar 0.428753. 

Perubahan positif rata- rata abnormal return yang terlihat dari 

peningkatan rata – rata abnormal return sesudah pengumuman tersebut 

menunjukkan bahwa pengumuman merger PT. Mobile 8 Telecom, Tbk 

mendapat respon positif dari investor. Peningkatan yang cukup besar 

tersebut menunjukkan bahwa pengumuman merger dan akuisisi dari 

PT. Mobile 8 Telecom, Tbk. merupakan informasi yang cukup bernilai 

di pasar modal. 

4. PT. Bank Pan Indonesia, Tbk (PNBN) 

Pada PT. Bank Pan Indonesia, Tbk (PNBN) rata-rata abnormal return 

sebelum pengumuman sebesar -0.10459 sedangkan setelah 

pengumuman yaitu -0.10459. Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan rata-rata abnormal return sebesar 0.008565. Peningkatan 
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tersebut mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisisi PT. 

Bank Pan Indonesia, Tbk. (PNBN) memberikan sinyal positif kepada 

investor sehingga investor memberikan respon positif terhadap 

pengumuman tersebut. 

5. PT. Bank Multicor Tbk. (MCOR) 

PT. Bank Multicor Tbk. (MCOR) memiliki rata-rata abnormal return 

sebelum pengumuman yaitu sebesar -0.08882 sedangkan setelah 

pengumuman, -0.06562. Terlihat bahwa terjadi peningkatan sebesar  

0.023205. Perubahan positif rata- rata abnormal return yang terlihat 

dari peningkatan rata – rata abnormal return sesudah pengumuman 

tersebut menunjukkan bahwa pengumuman merger PT. Bank Multicor, 

Tbk. mendapat respon positif dari investor. 

6. PT. Energi Mega Persada Tbk (ENRG) 

PT. Energi Mega Persada Tbk. (ENRG) rata-rata abnormal return 

sebelum pengumuman sebesar 0.036593 sedangkan setelah 

pengumuman yaitu 0.161427. Hal tersebut menunjukkan adanya 

peningkatan rata-rata abnormal return sebesar 0.124834. Perubahan 

positif rata- rata abnormal return yang terlihat dari peningkatan rata – 

rata abnormal return sesudah pengumuman tersebut menunjukkan 

bahwa pengumuman merger PT. Eneregi Mega Persada, Tbk. 

mendapat respon positif dari investor. 

7. PT Barito Pacifik Tbk (BRPT) 
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Rata – rata abnormal return sebelum pengumuman merger PT Barito 

Pacifik Tbk.  (BRPT) yaitu 0.025547 sedangkan sesudah pengumuman 

sebesar 0.364174. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

sebesar 0.338627. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa 

pengumuman merger dan akuisisi memberikan sinyal positif kepada 

investor sehingga investor memberikan respon positif terhadap 

pengumuman tersebut. 

8. PT. Bakrie and Brothers Tbk. (BNBR) 

PT. Bakrie and Brothers Tbk. (BNBR) rata-rata abnormal return 

sebelum pengumuman sebesar -0.04029 sedangkan setelah 

pengumuman yaitu -0.04452. Hal tersebut menunjukkan adanya 

penurunan rata-rata abnormal return sebesar -0.00423. Penurunan 

tersebut mengindikasikan bahwa pengumuman merger dan akuisisi PT. 

Bakrie and Brothers Tbk. (BNPR) kemungkinan informasinya sudah 

tersebar merata sehingga tidak memberikan nilai lebih terhadap 

investor. 

 

Berikut ini hasil pengolahan statistic deskriptif  terhadap keseluruhan sampel: 

Tabel 4.2 
Hasil Uji Statistik Deskriptif Pada Keseluruhan Sampel 

Periode Minimum Maximum Mean Std.Deviation 

Sebelum -0.22700 0.16431 -0.0459151 0.06588804 

Sesudah -1.48700 1.17961 -0.0173188 0.37325746 

Sumber : Data diolah, lampiran 12 
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Pada tabel di atas, nilai rata-rata (mean) abnormal return sebelum 

pengumuman yaitu sebesar -0.22700 dan standart deviasi sebesar 0.06588804. 

Nilai rata-rata (mean) abnormal return sesudah pengumuman yaitu sebesar -

0.0173188 dan standart deviasi  sebesar 0.37325746. Nilai rata-rata (mean) 

abnormal return sesudah pengumuman lebih tinggi sebesar 0.028596 daripada  

sebelum pengumuman menunjukkan informasi tentang pengumuman merger dan 

akuisisi merupakan sinyal positif bagi investor. 

 

4.3     Hasil Uji Hipotesis 

Sesuai dengan tujuan dan hipotesis penelitian yang telah diajukan pada 

bab sebelumnya, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji abnormal 

return saham sepuluh hari sebelum dan sepuluh hari sesudah merger dan akuisisi 

pada tahun 2006 sampai 2008.  

Penelitian ini menggunakan uji Wilcoxon Signed Ranks Test.  Pengolahan 

data dengan menggunakan program PASW Statistic 18. Sebelum melakukan 

pengujian hipotesis, yang diperlukan adalah uji normalitas. Tujuan melakukan uji 

normalitas data yaitu untuk menguji apakah data terdistribusi secara normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan menggunakan 

Kolmogorof-Smirnov. Jika data terdistribusi normal, pengujian hipotesis 

dilakukan dengan statistik parametrik yaitu uji paired sample t-test, sedangkan 

jika data terdistribusi tidak normal pengujian hipotesis dilakukan dengan statistik 

non-parametrik Wilcoxon Signed Ranks Test.  
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Adapun pengambilan keputusan dalam uji normalitas ini adalah sebagai 

berikut : 

α > 0,05 = Data berdistribusi normal 

α < 0,05 = Data tidak berdistribusi normal 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Normalitas Sebelum dan Sesudah  

Pengumuman Merger dan Akuisisi 

Pengujian Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan 

Sebelum 0.167 Normal 

Sesudah 0.000 Tidak normal 

  Sumber : Data Diolah, 2013, Lampiran 9 

 

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) pada 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi sebesar 0,167 sedangkan pada sesudah 

pengumuman, pada tabel menunjukkan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.000.  

Menurut Sarwono (2009), asumsi dasar penggunaan uji t sampel berpasangan 

ialah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam 

kondisi yang sama dan harus berdistribusi normal. Oleh karena salah satu data 

tersebut berdistribusi tidak normal, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji 

Wilcoxon Signed Ranks Test.  

Hipotesis yang telah disusun sebagai berikut : 

H0 = Tidak terdapat perbedaan abnormal return pada perusahann sebelum dan 

sesudah melakukan merger dan akuisisi. 

H1 = Terdapat perbedaan abnormal return pada perusahaan sebelum dan sesudah 

melakukan merger dan akuisisi 



62 
 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Beda Abnormal return Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

Merger dan Akuisisi menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Pengujian Asymp. Sig Keterangan 

Sebelum - Sesudah 0.001 Signifikan 

Sumber : Data diolah, 2013, Lampiran 12 
 

Dari hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test yang tertera pada tabel di atas, 

dapat diketahui bahwa untuk periode sebelum-sesudah pengumuman, asymptotic 

sig. menunjukkan nilai 0.001, atau berada di atas bawah signifikansi 5%. Dengan 

demikian maka hipotesis H1 diterima dan dapat diartikan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan abnormal return pada periode sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar modal 

bereaksi signifikan terhadap pengumuman merger dan akuisisi. 

 

4.4       Pembahasan  

Tujuan seseorang melakukan investasi adalah untuk memperoleh 

penghasilan atau return atas harta yang diinvestasikan (Yunita, 2007). 

Penghasilan atau return atas investasi tersebut berupa capital gain atau dividend. 

Salah satu peristiwa yang dianggap dapat mempengaruhi harga saham adalah 

pengumuman merger dan akuisisi. Hal tersebut dapat diamati dengan melihat 

abnormal return saham perusahaan sebelum dan sesudah merger.  

 Motif melakukan merger dan akuisisi salah satunya adalah untuk 

terciptanya sinergi (Gaughan, 1991, dalam Rahadiani ,2010). Sinergi dapat dilihat 
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melalui kinerja perusahaan, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Sinergi 

jangka pendek dapat tercermin dari abnormal return perusahaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger pada perusahaan 

yang terdaftar di BEI periode 2006 - 2008. Reaksi pasar modal terhadap 

kandungan informasi dalam suatu peristiwa dapat diukur dengan menggunakan 

return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return 

yang merupakan selisih antara return aktual dengan return yang diekspektasikan 

oleh investor (Jogiyanto, 2003:410). 

Dari hasil uji Wilcoxon Signed Rank Test yang dilakukan terhadap 

abnormal return saham sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, 

menunjukkan hasil bahwa abnormal return memiliki perbedaan yang signifikan 

sehingga dapat dikatakan bahwa pasar modal bereaksi signifikan terhadap 

pengumuman merger dan akuisisi. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan 

bahwa informasi yang berupa pengumuman merger dan akuisisi memiliki dampak 

terhadap reaksi pasar. Statistik deskriptif juga menunjukkan bahwa rata – rata 

abnormal return sesudah pengumuman lebih tinggi daripada sebelum 

pengumuman, hal tersebut memperlihatkan bahwa pengumuman merger dan 

akuisisi memberikan sinyal yang positif (good news) yang digunakan sebagai 

pertimbangan bagi para investor dalam mengambil keputusan. Perbedaan pada 

abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi yang 

signifikan ini menunjukkan bahwa salah satu motif perusahaan untuk melakukan 

merger dan akuisisi yaitu terciptanya sinergi dapat tercapai.  
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4.5       Implikasi Penelitian 

Penelitian ini membahas mengenai dampak pengumuman merger dan 

akuisisi terhadap abnormal return. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

perbedaan reaksi pasar yang signifikan terhadap pengumuman merger dan 

akuisisi. Hasil penelitian tersebut mencerminkan bahwa pengumuman merger dan 

akuisisi memberikan sinyal positif bagi investor untuk mengambil keputusan di 

pasar modal. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian Rahadiani (2010) 

yang menunjukkan tidak ada reaksi pasar yang terhadap pengumuman merger dan 

akuisisi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Payamta & Setiawan (2004) yang mengindikasikan adanya perbedaan yang 

signifikan dari abnormal return sebelum dan sesudah merger dan akuisisi.  

Adanya perbedaan yang signifikan pada abnormal return pada sebelum 

dan sesudah pengumuman merger mengindikasikan terdapat sinergi yang 

dihasilkan dari merger dan akuisisi tersebut. Salah salah motif melakukan merger 

dan akuisisi adalah terciptanya sinergi. Sinergi tersebut dapat diukur dengan 

melihat kinerja perusahaan baik melihat return perusahaan atau kinerja 

perusahaan secara lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya sinergi yang 

dihasilkan oleh merger dan akuisisi.  

 

4.6 Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa strategi merger dan akuisisi 

yang diterapkan oleh perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
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return perusahaan yang ditunukkan oleh perubahan abnormal return. Penelitian 

ini memiliki keterbatasan pada beberapa hal, yaitu : 

1. Adanya saham yang memiliki return nol, berarti terdapat beberapa 

saham yang kurang aktif diperdagangkan 

2. Penelitian ini hanya memasukan pengaruh pengumuman merger dan 

akuisisi, tanpa mempertimbangkan variabel-variabel lain yang 

mungkin mempengaruhi abnormal return suatu perusahaan, misalnya 

nilai akuisisi, ukuran perusahaan target, alat pembayaran yang 

digunakan dalam merger dan akuisisi. 

 


