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Abstract 

 

 Free trade business competition is getting tougher . Free trade also have an 

impact on the national banking industry competition . Free trade has given rise to 

specialization, efficiency and technology transfer . At this level commercial banks must 

always develop innovations and business strategies in order to survive and even thrive 

in a climate of intense competition . The merger is one of the solutions in the banking 

industry for both the existence and expansion . With mergers and acquisitions are 

expected to stronger capital structure , the transfer of technology , increasing skills , 

Human Resources more professional , effective and reach more market share and 

extensive network . The purpose of the study were: 1 ) To investigate the effect of 

differences in abnormal returns before and after the announcement of the merger and 

acquisition of commercial banks as akuisitor ; 2 ) To determine the effect of the level of 

merger and acquisition announcements stock commercial bank to commercial banks as 

an abnormal return akuisitor. 

 This study is quantitative . The population in this study is the data publicly traded 

banking company listed on the Stock Exchange are doing a merger or acquisition . The 

sample used is the data of the merged banking company or an acquirer who has gone 

public and announced the company's mergers and acquisitions in the year 2006-2010 

with a total sampling technique . The data used in this study is secondary data . Data 

analysis methods used in the study are : Normality Test methods Liliefors of kolmogrov 

- Smirnov test hypotheses and paired sample t - test ( if normal data ) or wilxocon 

signed rank test (if the data is not normal). 

 Results of the study : 1 ) The influence increase in the value of the average 

abnormal return is received from the investor becomes -0.005500 -0.012471 ; 2 ) 

Hypothesis test results showed that there was no difference in the average abnormal 

return is significant before and after the merger announcement indicated above 0.05 to 

be exact significance value 0.469. 
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PENDAHULUAN 

Dibukanya gerbang perdagangan 

bebas yang disebut ASEAN-China Free 

Trade Agreement (ACFTA) per 1 Januari 

2010, maka  persaingan usaha diantara 

perusahaan-perusahaan yang ada semakin 

ketat. Perdagangan bebas ACFTA dibuat 

untuk meningkatkan perdagangan antar 

negara pesertanya dengan menghilangkan 

berbagai hambatan (barrier) terutama 
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tarif dan bea masuk yang bertujuan untuk 

memberikan kepastian ekonomi yang 

lebih besar dan transparansi.  

Perdagangan bebas telah 

melahirkan spesialisasi, efisiensi dan alih 

teknologi sehingga pemerintah harus 

membuka pasarnya terhadap investasi 

asing, sistem manajemen yang 

professional dan handal serta impor 

teknologi asing. Pada tataran inilah yang 

mendatangkan persaingan termasuk 

industri perbankan. Semakin 

menggeliatnya perekonomian suatu 

negara khususnya negara berkembang 

seperti Negara Indonesia sebagai dampak 

perdagangan bebas juga mempengaruhi 

industri perbankan. Hal ini dikarenakan 

proyeksi atas keuntungan yang besar 

dalam industri perbankan sebagai 

penyedia layanan jasa keuangan atas 

transaksi pembayaran nasional maupun 

internasional. Investor baik dalam 

maupun luar negeri berusaha mengambil 

kesempatan tersebut dengan berusaha 

membeli saham bank umum yang ada. 

Munculnya kekuatan baru sebagai 

dampak semakin besarnya modal baik 

dalam maupun luar negeri yang masuk 

dalam sektor industri perbankan telah 

menjadikan industri perbankan menjadi 

lebih besar. Disisi lain dengan semakin 

ketatnya persaingan dalam industri 

perbankan mengakibatkan tidak sedikit 

bank umum yang gulung tikar atau 

terlikuidasi.  

Kondisi demikian dalam industri 

perbankan menuntut bank umum untuk 

selalu mengembangkan inovasi maupun 

strategi bisnis perusahaan agar dapat 

bertahan dan berkembang. Jika tidak 

maka dipastikan bank umum yang telah 

ada akan kalah bersaing dengan bank 

umum asing maupun bank umum yang 

sebagian sahamnya dimiliki asing dengan 

kekuatan modal barunya yang besar. 

Munculnya bank umum dengan kekuatan 

modal barunya yang besar diperoleh dari 

adanya merger dan akuisisi. Merger dan 

akuisisi terjadi tidak hanya bagi bank 

umum yang memiliki kinerja yang baik 

dan dibeli investor. Melainkan juga 

merger dan akuisisi terjadi karena 

penggabungan bank umum yang kalah 

bersaing untuk saling menggabungkan 

usahanya bahkan bagi bank umum yang 

mengalami kesulitan yang 

membahayakan kelangsungan usahanya. 

Dengan struktur modal yang kuat, 

Teknologi Informasi yang mendukung, 

Sumber Daya Manusia yang handal dan 

professional, Manajemen yang efektif, 

pangsa pasar serta jaringan yang sangat 

luas merupakan modal penting guna 

dapat bertahan bahkan bersaing dalam 

industri perbankan. Hal ini terjadi karena 

bank umum dengan modal dana pihak 

ketiga yang besar akan memperoleh dana 

besar untuk lebih mengembangkan sektor 

bisnis yang lain seperti kredit murah atau 

mengalihkan ke unit bisnis lainnya. 

Penggabungan usaha merupakan 

solusi di sektor industri perbankan 

tersebut. Dengan penggabungan usaha 

maka dapat diperoleh struktur modal 

usaha yang semakin kuat. Transfer 

teknologi, meningkatnya keterampilan, 

Sumber Daya Manusia yang lebih 

professional, efektif serta jangkauan 

pangsa pasar dan jaringan semakin luas. 

Deregulasi dibidang perbankan mengarah 

pada penggabungan bank umum melalui 

regulasi Arsitektur Perbankan Indonesia. 

Regulasi ini bertujuan pada stabilitas 

negara di bidang ekonomi guna 

membangun kepercayaan masyarakat 

dalam dan luar negeri terhadap sistem 

keuangan perekonomian Indonesia. 

Merger dan akuisisi dilakukan atas 

dasar kepentingan eksistensi maupun 

ekspansi perusahaan. Selain membawa 
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manfaat merger dan akuisisi juga 

memiliki dampak negatif, seperti biaya 

proses merger dan akuisisi yang sangat 

mahal, aspek hukum dalam proses 

perijinan, mekanisme perpajakan, nilai 

jual harga saham baru, harmonisasi 

pekerja dan image negatif perusahaan 

yang melakukan merger dan akuisisi.  

Menghindari terjadinya risiko pada taraf 

terkecil dapat dilakukan dengan persiapan  

yang baik sehingga diharapkan tidak 

terjadi harga saham hasil merger dan 

akuisisi yang merupakan indikasi 

besarnya tingkat kemakmuran pemegang 

saham bergerak kearah negatif. Hal ini 

penting karena harga jual saham baru 

tersebut dipengaruhi faktor eksternal 

yaitu pasar.  

Momentum pengumuman merger 

dan akuisisi  adalah gerbang spekulasi 

pasar terhadap harga saham perusahaan. 

Tingkat signifikansi yang paling kecil 

atas pengaruh pengumuman merger dan 

akuisisi  terhadap harga saham 

merupakan waktu terbaik pengumuman 

merger dan akuisisi perusahaan tersebut 

dilakukan. Penelitian permulaan atas 

pengaruh pengumuman merger dan 

akuisisi sebaiknya dilakukan sebelum 

merger dan akuisisi. Hal ini penting untuk 

menghindari return saham yang 

merupakan indikasi besarnya tingkat 

kemakmuran pemegang saham 

mengalami penurunan. 

Penelitian mengenai pengaruh 

pengumuman merger dan akuisisi sangat 

menarik untuk dilakukan sehingga sudah 

banyak dilakukan dengan hasil yang tidak 

konsisten, tetapi penelitian ini akan terus 

dilakukan baik dengan metode yang sama 

maupun yang berbeda. Penelitian ini 

secara spesifik untuk saham bank umum 

karena bank umum merupakan 

perusahaan jasa yang sangat 

mengedepankan faktor kepercayaan 

dalam menjalankan usahanya serta 

memegang peranan penting dalam 

perekonomian suatu negara sehingga 

dalam hal pengawasan terhadap aktivitas 

perusahaan mendapatkan perhatian lebih 

dari pemerintah maupun masyarakat 

secara luas tidak terkecuali aktivitas 

perdagangan saham bank umum di bursa 

efek. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan pasar 

mengenai sejauh mana tingkat pengaruh 

pengumuman merger dan akuisisi 

sehingga diperoleh momentum yang tepat 

untuk melakukan pengumuman merger 

dan akuisisi saham bank umum dalam 

sektor industri perbankan. 

 

 

LANDASAN TEORI 

 

Penggabungan Badan Usaha 

Berdasarkan pernyataan standar 

akuntansi keuangan (PSAK) No.22 

paragraf 08 tahun 1999: ”Penggabungan 

usaha (business combination) adalah 

pernyataan dua atau lebih perusahaan 

yang terpisah menjadi satu entitas 

ekonomi karena satu perusahaan menyatu 

dengan (uniting with) perusahaan lain 

atau memperoleh kendali (control) atas 

aktiva dan operasi perusahaan lain”. 

Penggabungan badan usaha adalah 

untuk menggabungkan suatu perusahaan 

dengan satu atau lebih perusahaan lain 

kedalam satu kesatuan ekonomis. 

Penggabungan usaha merupakan salah 

satu solusi eksistensi maupun ekspansi 

perusahaan menghadapi persaiangan 

usaha. Eksistensi adalah kelangsungan 

usaha untuk dapat bertahan menghadapi 

persaingan  sedangkan ekspansi 

merupakan upaya perusahaan dalam 

usahanya untuk menjadi besar dan kuat. 

Ekspansi perusahaan dapat dilakukan 

baik dalam bentuk ekspansi internal yaitu 
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perluasan usaha dari usaha yang telah 

ada. Ekspansi internal terjadi pada saat 

divisi-divisi yang ada dalam perusahaan 

tumbuh secara normal melalui kegiatan 

capital budgeting. Sedangkan ekspansi 

eksternal yaitu Mengadakan 

penggabungan badan usaha (Payamta, 

2001).  

 

Pengertian Merger dan Akuisisi 

Merger adalah penggabungan dua 

usaha atau lebih dengan cara pengalihan 

aktiva dan kewajiban suatu perusahaan ke 

perusahaan lain. Akuisisi adalah 

penggabungan usaha dimana perusahaan 

pengakuisisinya memperoleh kembali 

atas aktiva neto dan operasi perusahaan 

yang diakuisisi. Sedangkan konsolidasi 

adalah penggabungan usaha yang 

dilakukan dengan mengalihkan aktiva dan 

kewajiban perusahaan-perusahaan yang 

bergabung dengan cara membentuk 

perusahaan baru. 

Merger berasal dari bahasa latin 

“mergere” yang berarti bergabung 

bersama, menyatu, berkombinasi. Merger 

dapat diartikan pula hilangnya suatu 

identitas karena terserap atau tertelan 

sesuatu. Merger atau penggabungan 

kombinasi dari dua atau lebih perusahaan, 

dengan salah satu nama perusahaan yang 

bergabung tetap digunakan (Foster, 1986. 

dalam wibowo dan pakereng, 2001).  

Merger merupakan suatu langkah 

yang dilakukan mengikuti tindakan 

akuisisi 100 persen namun dalam akuisisi 

100 persen kedua belah pihak tetap ada 

yaitu baik perusahaan pengakuisisi 

maupun perusahaan target (Ang Robert, 

1997) 

Misalkan perusahaan A yang 

merger dengan perusahaan B kemudian 

hanya ada satu perusahaan saja yang akan 

tetap beroperasi sedangkan yang satu lagi 

akan hilang dan hanya perusahaan A tau 

B saja yang ada. 

Pengertian akuisisi berasal dari kata 

acquisition (bahasa latin) atau acquisition 

(bahasa inggris), yang berarti membeli 

atau mendapatkan sesuatu atau obyek 

tertentu  untuk kemudian ditambahakan 

pada sesuatu atau obyek tertentu yang 

telah dimiliki. 

Akuisisi merupakan tindakan 

pembelian saham atau asset suatu 

perusahaan yang melebihi 50 persen dari 

modal ditempatkan dan disetor penuh ke 

prusahaan target. Tindakan pembelian 

saham yang melebihi 50 persen dimaksud 

berasal dari divestasi pemegang saham 

lama perusahaan target (Ang Robert, 

1997). 

Akuisisi merupakan 

pengambilalihan kepemilikan atau 

pengendalian atas saham atau asset suatu 

perusahaan oleh perusahaan lain, dan 

dalam peristiwa baik perusahaan 

pengembil alih atau yang diambil alih 

tetap eksis sebagai badan hokum yang 

terpisah (Moin, 2003). 

Misalkan perusahaan A yang 

mengakuisisi perusahaan B dengan 

menggunakan pembelian saham atau 

asset perusahaan maka kedua perusahaan 

akan tetap ada yang mana perusahaan A 

mengambil alih perusahaan B dan 

dijadikan anak perusahaan A. 

 

Pengertian Abnormal Return Saham 

a. Abnormal Return   

 Abnormal return merupakan 

kelebihan dari return yang 

sesungguhnya terjadi terhadap return 

normal. Return normal merupakan 

return ekspektasi (return yang 

diharapkan oleh investor). Dengan 

demikian return tidak normal 

(abnormal return) adalah selisih 
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antara return sesungguhnya terjadi 

dengan return ekspektasi. 

 

b. Return Saham  

 Return saham merupakan 

keuntungan atau hasil dari suatu 

investasi saham. Return saham dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu return 

sesungguhnya (realized return) dan 

return yang diharapkan atau return 

ekspektasi (Expected Return). Return 

sesungguhnya merupakan return 

yang sudah terjadi yang dihitung dari 

selisih harga sekarang relatif 

terhadap harga sebelumnya, Return 

dapat dihitung berdasarkan data 

historis.  Return realisasi ini penting 

dalam mengukur kinerja perusahaan 

dan sebagai penentuan return dan 

resiko dimasa mendatang yang 

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 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 split, 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 Sedang return 

ekspektasi adalah return yang 

diharapkan akan diperoleh oleh 

investor di masa yang akan datang. 

 

Peneliti Dyaksa widyaputra, 2006 

dalam Analisis Perbandingan  Kinerja 

Perusahaan & Abnormal Return Saham 

sebelum & sesudah Merger dan Akuisisi 

(di Bursa Efek Jakarta periode 1998-

2004), menghasilkan market adjusted  

model tidak ada pengaruh signifikan 

sebelum dan sesudah pengumuman 

merger. 

Sedangkan Murni Hadiningsih, 

2007 dalam Analisis Dampak Jangka 

Panjang Merger dan Akuisisi terhadap 

kinerja Keuangan Perusahaan 

Pengakuisisi dan Perusahaan Diakuisisi di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ), menghasilkan  

Merger dan Akuisis tidak berpengaruh 

secara signifikan pada kinerja keuangan 

yang diproyeksikan dengan rasio 

keuangan dan return pada perusahaan 

Pengakuisisi dan perusahaan diakuisisi. 

 Peneliti Rahadiani wiriastari, 2010 

dalam Analisis Dampak Pengumuman 

Merger dan Akuisisi terhadap Return 

Saham Perusahaan Akuisitor yang 

terdaftar di BEI tahun 2004-2008, 

menghasilkan kecilnya pengaruh 

signifikan atau tidak berpengaruh secara 

signifikan 

 Sukiman,2008 dalam Analisis 

Pengumuman Akuisisi terhadap 

Abnormal Return Saham perusahaan 

Pengakuisisi Di Bursa Efek Indonesia, 

menghasilkan  kecilnya pengaruh 

signifikan atau tidak berpengaruh secara 
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signifikan. abnormal return tetapi tidak 

signifikan.  

Dalam penelitian ini peneliti 

mengacu pada penelitian Sukiman, 

sedangkan yang membedakan penelitian 

ini secara spesifik meneliti abnormal 

return saham bank umum sebagai 

akuisitor di Bursa Efek Indonesia.  

 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan terhadap 

bank umum sebagai akuisitor di Bursa 

Efek Indonesia yang melakukan merger 

atau akuisisi tahun 2006-2010. Populasi 

adalah jumlah dari keseluruhan obyek 

yang karakteristik-nya  hendak  diduga  

(Jumingan, 2009).  Populasi dari 

penelitian ini adalah data perusahaan 

perbankan go public yang terdaftar di BEI 

yang melakukan merger atau akuisisi 

yang melaporkan harga saham, actual 

return, Index Harga Saham Gabungan 

(IHSG), Expected Return, dan Abnormal 

return dari masing-masing bank tersebut. 

Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karateristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2003). 

Sampel disini adalah data perusahaan 

perbankan go public yang mengumumkan 

merger dan akuisisi perusahaannya pada 

periode tahun 2006-2010 dan melaporkan 

harga saham, actual return, Index Harga 

Saham Gabungan (IHSG), Expected 

Return, dan Abnormal return dari 

masing-masing bank dengan 5 hari 

sebelum dan 5 hari sesudah merger dan 

akuisisi. 

1. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data penelitian 

menggunakan data sekunder yang 

telah tersedia dipojok BEI 

perpustakaan FE UNS. Data yang 

diperlukan sebagai berikut : 

a. Data perusahaan perbankan go 

public yang melakukan merger 

atau akuisisi diperoleh dari Pusat 

Data Bisnis Indonesia (PDBI) 

b. Tanggal pengumuman 

perusahaan perbankan tersebut 

melakukan merger atau akuisisi 

dengan periode 2006-2010. 

c. Harga saham perusahaan 

perbankan yang melakukan 

merger atau akuisisi pada 

periode 2006-2010 untuk 

mencari return saham. 

d. Data Indeks Harga Saham 

Gabungan (IHSG) selama 

periode 2006-2010 untuk 

memperoleh return pasar. 

 

2. Analisis Data  

a. Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini uji 

normalitas data menggunakan 

kolmogorov-smirnov dengan 

membandingkan probabilitas 

yang diperoleh dengan level of 

significance (α) sebesar 0.05. 

Jika nilai probabilitas ( ) > 0.05 

maka data berdistribusi normal. 

b. Uji Hipotesis 

Adapun perhitungan uji paired 

sample t-test menggunakan 

program SPSS release 16 dengan 

tingkat signifikasi sebesar 5%. 

Uji paired sample t-test dalam 

penelitian ini untuk menguji ada 

tidaknya perbedaan rata-rata 

abnormal return yang diterima 

pemegang saham bank umum 

sebagai akuisitor hasil merger 

atau pengakuisisi 5 hari sebelum 

dan 5 hari sesudah pengumuman 

merger atau akuisisi dilakukan. 
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PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Data 

 Berdasarkan kriteria pengambilan 

sampel penelitian, diperoleh 7 

perusahaan perbankan yang 

memenuhi kriteria sebagai sampel. 

Adapun proses pengambilan sampel 

sebagai berikut : 

 

Proses Pengambilan Sampel 

No. Keterangan Jmlh 

1. Perusahaan perbankan yang 

melakukan akuisisi selama periode 

2006-2010 

11 

2. Perusahaan perbankan yang 

termasuk akuisitor maupun non 

akuisitor tidak melakukan kegiatan 

seperti pengumuman dividen, 

saham bonus, righ issue, dan 

kegiatan lain selama periode 

pengamatan. 

11 

3. Perusahaan perbankan tersebut 

merupakan perusahaan 
pengakuisisi 

10 

4. Perusahaan perbankan tersebut 

telah listing di BEI sebelum terjadi 

pengumuman akuisisi 

7 

Sumber: BEJ UNS. 

 

 Dalam penelitian ini, 

pengukuran informasi didasarkan 

pada perhitungan abnormal return 

saham yang terjadi selama periode 

pengamatan, yaitu 5 hari sebelum dan 

5 hari sesudah peristiwa. Secara rinci 

deskripsi data disajikan sebagai 

berikut : 

 

Hasil Perhitungan Abnormal Return  

Perusahaan Perbankan Akuisitor  

Variabel Min Max Mean 

Abnormal Return -5 

Abnormal Return -4 

Abnormal Return -3 

Abnormal Return -2 

Abnormal Return -1 

-0,2392 

-0,1006 

-0,1844 

-0,0456 

-0,0662 

0,0680 

0,0233 

0,0254 

0,1001 

0,1384 

-0,031529 

-0,022886 

-0,026514 

-0,001300 

0,019829 

Abnormal Return -0 

Abnormal Return  1 

Abnormal Return  2 

Abnormal Return  3 

Abnormal Return  4 

Abnormal Return  5 

Abnormal Return sebelum 

Abnormal Return sesudah 

-0,1091 

-0,1319 

-0,0397 

-0,1135 

-0,1559 

-0,2271 

-0,0697 

-0,0410 

0,0905 

0,0580 

0,0038 

0,0971 

0,4038 

0,2125 

0,0138 

0,0166 

-0,007029 

-0,003629 

-0,012271 

-0,010114 

0,037400 

-0,38986 

-0,012471 

-0,005500 

Sumber: data diolah, 2012. 

 

 Pada tabel di atas diketahui 

bahwa rata-rata abnormal return pada 

hari ke -5 sebesar -0,031529 dengan 

nilai terendah sebesar -0,2392 dan 

nilai tertinggi  sebesar 0,0680.  Rata-

rata  abnormal return  pada hari ke -4 

sebesar -0,022886 dengan nilai 

terendah sebesar -0,1006 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,0233. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke -3 

sebesar -0,026514 dengan nilai 

terendah sebesar -0,1844 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,0254. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke -2 

sebesar -0,001300 dengan nilai 

terendah sebesar -0,0456 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,1001. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke -1 

sebesar 0,019829 dengan nilai 

terendah sebesar -0,0662 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,1384.  

 Rata-rata  abnormal return  pada 

hari ke 0 sebesar -0,007029 dengan 

nilai terendah sebesar -0,1091 dan 

nilai tertinggi sebesar 0,0905. Rata-

rata  abnormal return  pada hari ke 1 

sebesar -0,003629 dengan nilai 

terendah sebesar -0,1319 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,0580. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke 2 

sebesar -0,012271 dengan nilai 

terendah sebesar -0,0397 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,0038. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke 3 

sebesar -0,010114 dengan nilai 

terendah sebesar -0,1135 dan nilai 
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tertinggi sebesar 0,0971. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke 4 

sebesar 0,037400 dengan nilai 

terendah sebesar -0,1135 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,4038. Rata-rata  

abnormal return  pada hari ke 5 

sebesar -0,038986 dengan nilai 

terendah sebesar -0,2271 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,2125.  

 Rata-rata  abnormal return  lima 

hari sebelum pengumuman akuisisi 

sebesar -0,012471 dengan nilai 

terendah sebesar -0,0697 dan nilai 

tertinggi sebesar 0,0138. Rata-rata  

abnormal return  lima hari sebelum 

pengumuman akuisisi sebesar -

0,005500 dengan nilai terendah 

sebesar -0,0410 dan nilai tertinggi 

sebesar 0,0166. 

 

B. Hasil Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

 Pengujian dengan uji 

normalitas dilakukan guna 

mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. 

Pengujian normalitas dilakukan 

dengan metode Liliefors dari 

Kolmogrov-Smirnov. 

 Data bersistribusi normal 

apabila nilai Lhitung  Ltabel atau 

nilai probabilitas ( ) lebih besar 

dari 0,05. Hasil perhitungan uji 

normalitas dengan program SPSS 

release 16. dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. 

 

Hasil Perhitungan Uji Normalitas 

Abnormal Return sebelum dan Sesudah 

Pengumuman Akuisisi 
Variabel Periode Lhitung Ltabel Sig

n. 

Kesim 

pulan 

Abnormal 

Return Sebelum 0,288 0,300 0,082 Normal 

Sesudah 0,282 0,300 0,099 Normal 

Sumber: Data diolah 

 Hasil perhitungan uji 

normalitas harga saham sebelum 

pengumuman akuisisi 

menunjukkan bahwa data 

berdistribusi normal, hal ini 

ditunjukkan oleh nilai signifikan 

di atas 0,05 yaitu 0,082 dan nilai 

Lhitung  Ltabel (0,288 < 0,300), 

sedangkan untuk data sesudah 

pengumuman akuisisi 

berdistribusi normal karena 

mempunyai signifikansi di atas 

0,05 yaitu 0,099 dan nilai Lhitung  

Ltabel (0,282 < 0,300), karena 

secara parsial antara sebelum dan 

sesudah mempunyai distribusi 

data yang berbeda dilakukan 

pengujian data secara panel, hasil 

secara panel menunjukkan data 

berdistribusi normal dengan 

signifikansi di atas 0,05 yaitu 

0,200 dan nilai Lhitung  Ltabel 

(0,169 < 0,300), dengan demikian 

dapat diketahui bahwa data secara 

keseluruhan berdistribusi normal, 

sehingga untuk pengujian 

hipotesis menggunakan analisis 

parametrik dengan analisis uji 

Paired Sample t-test. 

 

2. Uji Hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini 

adalah menguji perbedaan antara 

rata-rata abnormal return sebelum 

dan sesudah event. Pengujian 

terhadap adanya abnormal return 

yang diakibatkan oleh peristiwa 

pengumuman akuisisi bagi 

investor pada Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dilakukan dengan 

membandingkan (mencari selisih) 

antara hasil yang diperoleh 

investor (actual return) dengan 

hasil yang diharapkan investor 

(expected return). Abnormal 
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return yang diperoleh investor 

memiliki dua arah, yaitu positif 

(jika return sesungguhnya lebih 

besar daripada return 

ekspektasian) dan negatif (jika 

return ekspektasian lebih besar 

dari return sesungguhnya). Hasil 

perhitungan mean abnormal 

return dan return tidak normal 

yang distandarisasi (thitung) 

dilengkapi dengan hasil 

perhitungan thitung untuk seluruh 

sampel selama 5 hari sebelum dan 

5 hari sesudah peristiwa akuisisi 

dapat dilihat dalam tabel berikut; 

 

Hasil Uji Perbedaan Mean Abnormal  

Return Perusahaan Akuisitor 

SEBELUM SESUDAH 

Mean -0,012471 Mean -0,005500 

Standar 
Deviasi 

0,0281961 Standar 
Deviasi 

0,0218478 

Mean 
difference 

 -0.006971 

thitung  -0.773 

Probabilitas   0,469 

Sumber: Hasil olahan, 2012. 

 

 Berdasarkan hasil analisis 

yang terlihat dalam tabel 

diperoleh hasil bahwa mean 

abnormal return selama 5 hari 

sebelum peristiwa adalah sebesar -

0,012471 dengan standar deviasi 

0,0281961, sedangkan mean 

abnormal return 5 hari sesudah 

peristiwa sebesar -0,005500 

dengan standar deviasi sebesar 

0,0218478 dengan demikian 

terdapat perbedaan mean sebesar -

0.006971. Nilai rata-rata 

abnormal return sebelum 

peristiwa akuisisi bernilai negatif 

dan mean abnormal return 

sesudah peristiwa akuisisi juga 

bernilai negatif, dengan demikian 

peristiwa tersebut menyebabkan 

penurunan nilai rata-rata 

abnormal return yang diterima 

para investor dari 0,0281961 

menjadi 0,0218478. 

 Berdasarkan hasil uji beda 

abnormal return saham antara 

sebelum dan sesudah peristiwa 

akuisisi tersebut, diperoleh nilai 

probabilitas ( ) sebesar 0,469 

yang nilainya lebih besar dari 

taraf signifikan 0,05 (5%). 

Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara mean 

abnormal return sebelum maupun 

sesudah peristiwa. Hasil ini dapat 

pula diinterpretasikan bahwa 

ekspektasi investor terhadap harga 

saham tidak berbeda jauh antara 

sebelum dan sesudah peristiwa 

akuisisi. Atau dengan kata lain 

peristiwa akuisisi tidak 

berpengaruh terhadap return yang 

diterima oleh investor. 

 

C. Pembahasan 

 Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan rata-rata abnormal return 

yang signifikan sebelum dan sesudah 

peristiwa akuisisi. Hal ini ditunjukkan 

dari nilai signifikansi di atas 0,05 

(0,469), dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa “Terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal return 

yang diterima oleh pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum dan 

sesudah pengumuman”, tidak terbukti 

kebenarannya. Penemuan tersebut 

mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Farlianto (1996) dalam 

Wibowo dan Pakereng (2001) yang 

meneliti tentang dampak kinerja 

return saham perusahaan pengakuisisi 
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di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 

1990-1995 yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan abnormal 

return bagi perusahaan akuisitor 

sebelum dan sesudah akuisisi dalam 

kurun waktu 30 hari sebelum dan 

sesudah akuisisi. Ketidak adanya 

perbedaan tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Sartono dan Yamanto dalam Payamta 

(2001) yang menyatakan bahwa 

kemampuan pasar untuk menyerap 

informasi secara sempurna di BEI 

membutuhkan waktu 22 hari, 

sehingga apabila pengamatan yang 

dilakukan hanya 5 hari sebelum dan 5 

hari sesudah akuisisi maka 

kemampuan pasar untuk memprediksi 

kenormalan return saham di BEI 

tersebut. 

 Pengujian ini semakin 

memperjelas bahwa tujuan ekonomis 

dari keputusan akuisisi belum tercapai 

sampai hari penutupan saham sesudah 

kajadian tersebut. Temuan di atas 

menunjukan bahwa keinginan 

ekonomis yang ingin memperbaiki 

kinerja pasca akuisisi menjadi tidak 

terwujud. Hal ini kemungkinan besar 

disebabkan alasan non ekonomi 

seperti menyelamatkan perusahaan 

lain dari ancaman kebangkrutan dan 

alasan yang sifatnya pribadi mungkin 

lebih banyak dipertimbangkan. Selain 

karena motif non ekonomi yang 

kemungkinan lebih dominan periode 

yang diamati juga masih terlalu 

pendek, sehingga pengaruh atas 

keputusan itu belum kelihatan sampai 

pada akhir pengamatan. Keputusan 

akuisisi merupakan penggabungan 

usaha bersifat internal sehingga secara 

keseluruhan menjadi tidak nampak 

pengaruhnya karena masih dikelola 

dalam satu manajemen yang sama.  

 Tidak adanya perbedaan yang 

signifikan ditunjukkan juga oleh hasil 

perhitungan abnormal return 

diperoleh mean abnormal return 

selama 5 hari sebelum peristiwa 

adalah sebesar -0,012471 dengan 

standar deviasi sebesar 0,0281961, 

sedangkan mean abnormal return 

pada 5 hari sesudah peristiwa sebesar 

-0,005500  dengan standar deviasi 

0,0218478 dengan demikian terdapat 

perbedaan mean sebesar 0.0157251. 

Nilai rata-rata abnormal return 

sebelum peristiwa akuisisi bernilai 

negatif dan mean abnormal return 

sesudah peristiwa akuisisi bernilai 

negatif juga, dengan demikian 

peristiwa tersebut menyebabkan 

kenaikan nilai rata-rata abnormal 

return yang diterima para investor 

dari -0,012471 menjadi -0,005500, 

namun kenaikan tersebut secara 

statistik tidak signifikan berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis, hal ini juga 

menunjukkan bahwa pasar tidak 

bereaksi terhadap pengumuman 

merger dan akuisisi. 

 Ada beberapa kemungkinan 

mengapa peristiwa tersebut tidak 

mendapatkan respon dari para pelaku 

pasar modal, antara lain : 

1. Pasar modal sudah bereaksi 

sebelum atau akan bereaksi 

setelah tanggal pengumuman (di 

luar periode penelitian). Hal itu 

juga dapat digunakan sebagai 

indikator bahwa pasar modal di 

negara yang sedang berkembang 

umumnya masih dicirikan dengan 

pasar yang belum efisien (semi 

strong or weak form). Pasar jenis 

ini ditandai oleh lambannya para 

pelaku pasar dalam merespon 

setiap informasi yang terjadi atau 

yang masuk ke pasar. Di samping 
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itu pasar modal yang belum 

efisien sering diwarnai oleh 

transaksi yang dilakukan para 

insider trading yang 

menyebabkan pasar bereaksi 

terlalu dini terhadap informasi 

yang terjadi. 

2. Para pelaku pasar modal 

khususnya investor sudah terbiasa 

menanggapi berbagai peristiwa 

merger dan akuisisi, sehingga 

peristiwa tersebut tidak 

menyebabkan para pelaku pasar 

merespon, dengan demikian maka 

harga saham tidak mengalami 

perubahan yang berarti. 

3. Para pelaku pasar modal belum 

dapat mempercayai sepenuhnya 

terhadap setiap informasi yang 

muncul baik informasi mengenai 

peristiwa ekonomi maupun non 

ekonomi, sehingga membuat 

pelaku pasar lebih berhati-hati 

terhadap setiap informasi yang 

ada. 

 

 

KESIMPULAN 

Hasil perhitungan abnormal return 

diperoleh mean abnormal return selama 5 

hari sebelum peristiwa adalah sebesar -

0,012471 dengan standar deviasi sebesar 

0,0281961, sedangkan meanabnormal 

return pada 5 hari sesudah peristiwa 

sebesar -0,005500  dengan standar deviasi 

0,0218478 dengan demikian terdapat 

perbedaan mean sebesar 0.0157251, nilai 

rata-rata abnormal return sebelum 

peristiwa akuisisi bernilai negatif dan 

mean abnormal return sesudah peristiwa 

akuisisi bernilai negatif juga, dengan 

demikian peristiwa tersebut menyebabkan 

kenaikan nilai rata-rata abnormal return 

yang diterima para investor dari -

0,012471 menjadi -0,005500. hal ini juga 

menunjukkan bahwa pasar tidak bereaksi 

terhadap pengumuman merger dan 

akuisisi. Ada beberapa kemungkinan 

mengapa peristiwa tersebut tidak 

mendapatkan respon dari para pelaku 

pasar modal, antara lain : Pertama, Pasar 

modal sudah bereaksi sebelum atau akan 

bereaksi setelah tanggal pengumuman (di 

luar periode penelitian). Kedua, Para 

pelaku pasar modal khususnya investor 

sudah terbiasa menanggapi berbagai 

peristiwa merger dan akuisisi, sehingga 

peristiwa tersebut tidak menyebabkan 

para pelaku pasar merespon. Ketiga, Para 

pelaku pasar modal belum dapat 

mempercayai sepenuhnya terhadap setiap 

informasi yang muncul baik informasi 

mengenai peristiwa ekonomi maupun non 

ekonomi, sehingga membuat pelaku pasar 

lebih berhati-hati terhadap setiap 

informasi yang ada. 

Hasil uji hipotesis menunjukkan 

bahwa tidak ada perbedaan rata-rata 

abnormal return yang signifikan sebelum 

dan sesudah peristiwa akuisisi. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai signifikansi di atas 

0,05 (0,469), dengan demikian hipotesis 

yang menyatakan bahwa “Terdapat 

perbedaan rata-rata abnormal return yang 

diterima oleh pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum dan 

sesudah pengumuman”, tidak terbukti 

kebenarannya. Hasil ini dapat 

diinterpretasikan bahwa ekspektasi 

investor terhadap harga saham tidak 

berbeda jauh antara sebelum dan sesudah 

peristiwa akuisisi. Hal ini berarti 

peristiwa pengumuman merger dan 

akuisisi tidak berpengaruh terhadap 

return yang diterima oleh investor.
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