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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama setiap perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham atau meningkatkan nilai perusahaan. Dalam rangka untuk 

mencapai tujuan ini perusahaan dapat melakukan berbagai aktivitas usaha 

yang dapat melalui ekspansi eksternal dan ekspansi internal. Ekspansi internal 

dilakukan perusahaan dengan jalan mengelola dan memanfaatkan sumber 

daya lain atau dengan mendirikan perusahaan baru. Hal lain yang dapat di 

lakukan adalah ekspansi eksternal melalui akuisisi, merger atau konsolidasi  

Akuisisi adalah sebagai salah satu langkah ekspansi eksternal akan 

membawa dampak yang cukup signifikan bagi perusahaan terutama bagi 

perusahaan target ( perusahaan yang diakuisisi ). Dengan terjadinya akuisisi 

maka akan terjadi perubahan struktur kepemilikan dalam perusahaan target. 

Perubahan ini akan berakibat pada kebijakan perusahaan dan dapat 

menimbulkan masalah baru. 

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan berharap 

dengan diakuisisi, maka permasalahannya akan dapat diselesaikan. Demikian 

pula perusahaan yang memiliki kinerja buruk akan berharap dapat 

memperbaiki kinerjanya pasca akuisisi sedangkan perusahaan yang belum 

diakuisisi telah memiliki kinerja yang baik sering kali dipertanyakan apakah 

setelah diakuisisi dapat dipertahankan kinerjanya atau malah menurun karena 
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perubahan kepentingan akan membawa perubahan kebijakan yang belum tentu 

sesuai untuk perusahaan tersebut. 

Investor yang ingin melakukan akuisisi harus melakukan studi 

mengenai bagaimana metode pembayaran dari akuisisi tersebut dipilih 

dihadapkan kepada reaksi pasar akan pilihan metode yang dilakukan. Metode 

yang dilakukan bisa menggunakan pembelian  melalui saham atau cash 

terhadap perusahaan yang akan diakuisisi. Karena metode yang dipilih 

nantinya jangan sampai membawa pilihan yang salah bagi investor terkait 

reaksi pasar di mana keuntungan yang diharapkan akan sangat bergantung 

terhadap reaksi pasar. 

Bagi investor sangat penting untuk mengetahui apakah perusahaan 

berdampak baik atau buruk bagi perusahaan dalam hal ini perusahaan target. 

Jika akuisisi tersebut berdampak baik maka kinerja keuangan perusahaan akan 

meningkat dan sebaliknya jika berdampak buruk bagi perusahaan. Secara 

umum akan diuji apakah pembelian perusahaan yang akan diakuisisi melalui 

saham dan melalui pembayaran kas terkait return dari hasil reaksi pasar 

memiliki perbedaan yang signifikan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat diajukan 

pertanyaan : 

1. Apakah terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan 

Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi 

dengan metode pembayaran kas pada perusahaan akuisitor ? 
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2. Apakah terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan 

Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi 

dengan metode pembayaran saham pada perusahaan akuisitor ? 

3. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar melalui Average Abnormal Return 

dan Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi 

dengan menggunakan metode pembayaran kas dengan metode 

pembayaran saham di perusahaan akuisitor ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui reaksi pasar terhadap pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran kas  pada perusahaan akuisitor. 

2. Mengetahui reaksi pasar terhadap pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran saham pada perusahaan akuisitor. 

3. Mengetahui perbedaan reaksi pasar terhadap pengumuman akuisisi dengan 

menggunakan  pembayaran kas dan metode pembayaran saham di 

perusahaan akuisitor. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan pertimbangan kepada calon investor khususnya pada 

perusahaan – perusahaan yang akan dan sudah melakukan akuisisi agar 

lebih memperhatikan motif-motif di balik akuisisi tersebut. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti  tentang reaksi pasar atas 

pengumuman akuisisi oleh akuisitor ditinjau dari metode pembayaran 

akuisisi kas dan metode saham  
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3. Menambah wawasan dalam khasanah Manajemen Keuangan serta sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima)  bab dan masing-

masing bab berisi tentang hal-hal sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, sistematika penulisan skripsi. Latar belakang masalah 

menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan 

dalam melakukan akuisisi. Rumusan masalah menjelaskan tentang 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian 

menjelaskan tentang manfaat yang ingin didapatkan dari hasil 

penelitian. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

hipotesis, dan bagan kerangka berpikir. Landasan teori ini 

menjelaskan tentang konsep atau teori yang diungkap yaitu yang 

berkaitan dengan pengumuman akuisisi perusahaan dan 

pendapatan saham. Penelitian terdahulu menjelaskan kajian 

penelitian terdahulu yang relevan. Hipotesis menjelaskan tentang 

jawaban sementara dari permasalahan dalam penelitian ini. 

Kerangka berpikir mengungkapkan tentang alur atau proses 

berpikir yang dilakukan dalam penelitian. 

 
 

4

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN AKUISISI ... Andhree P. N.



BAB III :  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipergunakan di penelitian ini adalah 

kuantitatif. Variabel yang dipergunakan adalah Average Abnormal 

Return dan Cumulative Average Abnormal Return. Sumber data 

yang dipergunakan adalah data perusahaan non keuangan yang 

listing di Bursa Efek Jakarta periode 2000-2005 dengan 

mempertimbangkan periode aktivitas perusahaan tersebut yang 

dapat mempengaruhi akuisisi tersebut seperti pengumuman laba, 

deviden. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah event 

study dengan uji beda T   

BAB  IV :  HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengumuman 

akuisisi dengan metode pembayaran saham pasar bereaksi melalui 

hasil uji statistic. Namun reaksi tersebut masih negative.Hasil 

reaksi pasar yang masih negatif dalam periode uji memberikan 

sinyal bahwa pengumuman tersebut masih belum memberikan 

pendapatan yang menguntungkan bagi investor dan pasar dalam 

jangka pendek. Pada akuisisi dengan metode pembayaran kas pasar 

merespon negatif dan hasil uji statistik memberikan hasil bahwa 

tidak terdapat reaksi pasar. Hasil reaksi pasar yang masih negatif 

dalam periode uji memberikan sinyal bahwa pengumuman tersebut 

masih belum memberikan pendapatan yang menguntungkan bagi 

investor dan pasar dalam jangka pendek. Sedangkan tidak 
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diresponnya corporate action tersebut dimungkinkan karena 

akuisisi memberikan pengaruh negatif bagi perusahaan akuisitor 

seperti resiko hutang perusahaan akan meningkat sehingga 

perusahaan akan menanggung beban bunga tinggi yang berpotensi 

mengganggu kelancaran kas perusahaan akuisitor. Sedangkan 

reaksi pasar terhadap metode pembayaran kas dan saham terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

model pembayaran terhadap perusahaan target akan memberikan 

implikasi kepada keuangan dan pendapatan akuisitor. anak 

perusahaan tersbut 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah dilakukan penelitian terkait dengan event study mengenai 

reaksi pasar pada peristiwa akuisisi saham maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return terhadap 

pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran saham  

2. Tidak terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan 

Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman 

akuisisi dengan metode pembayaran kas pada perusahaan akuisitor  

3. Terdapat perbedaan reaksi pasar melalui Average Abnormal Return 

dan Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman 

akuisisi dengan menggunakan metode pembayaran kas dengan 

metode pembayaran saham di perusahaan akuisitor  
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Dari kesimpulan yang diuraikan, dapat disarankan : 

1. Pada  penelitian selanjutnya mengenai Reaksi Pasar terhadap 

pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran saham dan kas 

diharapkan untuk melakukan uji EPS dan PER perusahaan yang 

akan melakukan akuisisi untuk lebih memperdalam analisis 

terhadap reaksi tersebut dikarenakan kondisi di Indonesia hampir 

sebagian besar perusahaan dalam melakukan akuisisi dengan latar 

belakang konglomerasi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya periode penelitian data lebih 

diperpanjang agar penelitian mengenai reaksi pasar terhadap 

pengumuman akusisi dapat lebih mendalam terutama akuisisi 

secara kas karena kecenderungan akuisisi dengan metode 

pembayaran tersebut sebagian besar karena konglomerasi, 

sehingga apabila data lebih banyak maka hasil akan lebih akurat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori dan Kerangka Konsep 

2.1.1 Akuisisi 

2.1.1.1 Pengertian akuisisi 

 Pertumbuhan merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Salah 

satu strategi pertumbuhan adalah akuisisi atau pengambilalihan. Harus dibedakan 

pengertian antara akuisisi dengan merger, karena sering kali  terjadi salah presepsi 

dalam penggunaan dua istilah ini. Menurut Levy & Sarnat (1988: 524) 

penggabungan perusahaan dibagi menjadi 3 : 

1. Akuisisi 

Merupakan bentuk penggabungan usaha dimana akuisitor (perusahaan yang 

mengakuisisi) membeli sebagian atau seluruh saham perusahaan target 

(perusahaan yang diakuisisi ). Eksistensi dan badan hukum kedua perusahaan 

tetap berjalan sendiri. 

2. Merger 

Adalah bentuk penggabungan usaha di mana satu atau lebih perusahaan 

diambil alih oleh perusahaan lain. Perusahaan target ini akan dibubarkan dan 

dilanjutkan eksistensinya oleh perusahaan yang mengambil alih. Seluruh 

kewajiban perusahaan target menjadi tanggung jawab perusahaan yang 

mengambil alih. 
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3. Konsolidasi 

Merupakan suatu bentuk penggabungan usaha antara dua atau lebih 

perusahaan di mana masing–masing perusahaan akan kehilangan 

eksistensinya (dibubarkan) dan dibentuklah perusahaan baru hasil 

penggabungan perusahaan-perusahaan tersebut. 

Adapun pengertian masing-masing menurut Ross, Westerfield & Jaffe 

(1993:826) adalah : 

a. Akuisisi Saham 

Suatu akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli hak suara pada saham 

dan menukarnya dengan uang, saham, atau sekuritas lainnya. Dengan cara 

yang ditempuh dapat melalui penawaran pribadi antar manajemen 

perusahaan atau melalui tender offer. Tender offer adalah penawaran 

langsung kepada pemegang saham perusahaan. 

b. Akuisisi kekayaan  

Adalah akuisisi yang dilakukan dengan cara membeli kekayaan yang 

dimiliki oleh perusahaan target. Pelaksanaan praktek ini memerlukan 

persetujuan seluruh pemegang saham perusahaan target dan dapat menelan 

biaya tinggi pada proses balik nama kekayaan. 

c. Penggabungan perseroan 

Terdapat dua cara penggabungan, yaitu merger dan konsolidasi. Pada 

konsolidasi kedua perusahaan akan kehilangan eksistensinya dan 

bergabung kembali menjadi satu perusahaan baru. Sedangkan merger 

biasanya dilakukan terhadap perusahaan berskala besar yang membeli 
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seluruh modal dan kewajiban perusahaan lainnya yang lebih kecil. 

Kemudian perusahaan target tersebut akan menjadi bagian dari perusahaan 

yang mengambil alih. 

Dari keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa akuisisi adalah 

penggabungan usaha dimana akuisitor mengusai sebagian atau seluruh 

saham dan atau kekayaan perusahaan target. Setelah akuisisi kedua 

perusahaan tetap berjalan dengan badan hukum masing-masing namun 

pada perjalanan selanjutnya sebuah akuisisi dapat berubah menjadi 

merger. Karena akuisitor telah memiliki seluruh saham perusahaan target, 

maka perlahan –lahan perusahaan target ini akan menjadi bagian dari 

akuisitor dan eksistensi akan hilang. 

2.1.1.2 Jenis-jenis Akuisisi 

Ditinjau dari jenis industri dan motivasinya akuisisi dapat di bagi 

menjadi tiga ( Breadly & Myers 1991: 672 ) : 

a) Akuisisi Vertikal 

Terdapat 2 jenis akuisisi vertikal. Pertama backward integration, yaitu akuisisi 

yang dapat dilakukan terhadap perusahaan target, dalam rangka 

mempermudah pengadaan sumber-sumber bahan baku atau faktor produksi 

yang diperlukan dalam proses produksi perusahaan akuisitor. Tujuan adalah 

untuk menjaga kestabilan persediaan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas 

tertentu, serta mengendalikan biaya bahan baku. Kedua, adalah forward 

integration, yaitu akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan target yang 

lebih dekat dengan konsumen untuk menyalurkan hasil produksinya. Tujuan 
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forward integration ini adalah untuk memperlancar saluran distribusi sehingga 

dapat dikontrol dengan lebih baik dan dapat menurunkan biaya distribusi. 

b) Akuisisi horisontal 

Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan target yang berada dalam 

industri atau bisnis yang sama , dengan tujuan untuk memperkecil kompetisi. 

Dengan cara kini, maka pangsa pasar perusahaan akan lebih luas, penjualan 

akan dapat ditingkatkan dan akhirnya biaya per unit dapat ditekan. 

c) Akuisisi Konglomerat 

Akuisisi yang dilakukan terhadap perusahaan target yang bergerak dalam 

industri yang berbeda akuisitor. Tujuan yang ingin dicapai adalah diversifikasi 

perusahaan dalam rangka menjaga kestabilan pendapatan perusahaan. 

2.1.1.3 Motif Akuisisi 

Secara umum perusahaan melakukan akuisisi dengan motif-motif sebagai 

berikut ini : 

1) Motif Ekonomi 

Penggabungan perusahaan akan dapat mengeliminasi duplikasi fasilitas-

fasilitas operasional perusahaan. Beberapa penghematan akan dilakukan. 

Dengan bekerja pada skala ekonomi yang lebih besar, biaya per unit produk 

dapat ditekan sehingga perusahaan dapat ditekan sehingga perusahaan akan 

bekerja lebih efisien ( Van Horne 1992 : 642 ) 

Pada akuisisi horisontal motif ekonomi dicapai melalui peningkatan volume 

produksi dan efisiensi. Sedang pada akuisisi vertikal motif ini dapat dicapai 
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dengan pengendalian atas distribusi produk dan penyediaan bahan baku yang 

lebih terjamin. 

2) Sinergi 

Berasal dari bahasa latin synergos yang memiliki arti bekerja bersama. Secara 

sederhana sinergi dapat ditunjukkan dengan sebuah fenomena  2 + 2 = 5, dari 

angka tersebut kita dapat melihat manfaat ekstra ketika sumber daya, unit dan 

elemen-elemen kedua perusahaan bergabung. Dalam konteks yang lebih 

mendalam lagi bahwa sinergi diartikan sebagai hasil ekstra yang diperoleh jika 

dua atau perusahaan melakukan kombinasi bisnis. Salah satu  motivasi utama 

perusahaan melakukan akuisisi adalah untuk menciptakan sinergi yang tidak 

diperoleh apabila perusahaan bekerja sendiri – sendiri ( Moin, 2003 : 55 ) 

Sinergi adalah suatu kondisi di mana penggabungan dua unsur atau lebih akan 

menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari penjumlahan secara individu. Bagi 

perusahaan kecil akan memakan biaya yang terlalu  tinggi, sehingga membuat 

tidak kompetitif dibanding perusahaan besar. Selain itu dibutuhkan waktu 

lama untuk memperoleh hasil dari ekspansi yang dilakukan. Dengan 

mengakuisisi perusahaan lain, yang tentu sudah beroperasi dan mempunyai 

pangsa pasar tersendiri, maka dalam waktu yang lebih singkat perusahaan 

akan dapat meningkatkan hasilnya  ( Emery 1998 : 827 ) 

Perusahaan yang memiliki program pengembangan produk yang lebih baik 

dapat mengakuisisi perusahaan yang memiliki saluran distribusi yang luas dan 

efektif. Sebagai hasilnya perusahaan tidak perlu lagi membuat saluran 
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distribusi baru untuk memasarkan produk unggulannya. Jadi sinergi adalah 

hasil yang diharapkan dari sebuah akuisisi. 

3) Diversivikasi 

Diversivikasi dapat dilakukan dengan mengisi lini produk yang berbeda 

sehingga akan menurunkan fluktuasi pendapatan. Dengan demikian risiko 

dapat diturunkan dan harga akan lebih stabil ( Van Horne 1992 : 641 ) 

4) Alasan Perpajakan 

Terdapat dua keuntungan dalam perpajakan yang dapat diperoleh melalui 

akuisisi      ( Weston & Copeland 1992 : 378-379 ), yaitu : 

a. Hilangnya PPh yang berasal dari penerimaan deviden pemegang saham. 

b. Perusahaan dapat mengakuisisi perusahaan target yang mengalami 

kerugian, sehingga kerugian dapat mengurangi keuntungan yang dikenai 

pajak. Dengan demikian pengeluaran PPh dapat dihemat. 

5) Agenda Pribadi 

Dua kelompok yang memiliki alasan pribadi dalam keputusan akuisisi ( Van 

Horne 1992 : 645 ) : 

a.  Manajer 

Manajer perusahaan akan menginginkan pertumbuhan perusahaan, karena 

dengan perusahaan yang lebih besar diyakini akan membawa peningkatan 

gaji dan penghargaan yang lebih tinggi. Selain itu jika perusahaan target 

tidak memiliki manajer yang baik maka ada kesempatan untuk menempati 

posisi tersebut. 
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b. Pemegang Saham 

Pemegang saham yang belum go public ( sehingga sahamnya tidak liquid ) 

dapat mengajukan akuisisi dengan perusahaan publik agar lebih mudah 

menjual sahamnya. Dengan cara ini mereka akan lebih mudah 

mendiversivikasikan investasinya. 

6) Memperbaiki Manajemen 

Perusahaan yang tidak dikelola dengan efisien akan menurunkan 

profitabilitasnya. Indikasi yang paling mudah dibaca adalah menurunnya 

harga saham yang berarti menurun juga return yang diperoleh pemegang 

saham. Pemegang saham public yang pada umumnya minoritas akan 

mengalami kesulitan jika ingin mengganti manajemen yang tidak efisien ini. 

Dengan mengajukan perusahaan sebagai target akuisisi pemegang saham 

berharap akuisitor akan mengganti manajemen lama dengan manajemen baru 

yang lebih baik dan dapat memperbaiki kinerja perusahaan                             

( Emery 1998 : 827 ). Akuisisi dengan motif ini disebut dengan Disciplinary 

Takeover. Artinya akuisisi dilakukan untuk mendisiplinkan manajemen yang 

kurang memperhatikan kepentingan pemegang saham. 

7) Efek Informasi 

Informasi tentang akuisisi akan menimbulkan reaksi pasar. Jika diyakini saat 

itu harga sedang undervaluaded, maka reaksi yang terjadi adalah peningkatan 

harga. Begitu juga jika akusisi tersebut dianggap akan menguntungkan bagi 

perusahaan. Pada umumnya akuisisi akan membawa sinyal positif bagi 
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perusahaan target, harga pasar beberapa perusahaan target lebih rendah 

daripada biaya penggantinya ( Van Horne 1992 : 643 ) 

2.1.1.4 Metode Pembayaran Akuisisi 

Metode pembayaran akuisisi pada umumnya adalah kas, saham, hutang 

atau kombinasi dari ketiganya ( Weston dkk, 2000:73 ). Metode pembayaran 

akuisisi semakin beragam mengikuti perkembangan zaman. Menurut Watson dan 

Hed ( 2004:320) ada 5 metode pembayaran akuisisi, yaitu : 

1. Penawaran Kas 

Pembayaran akuisisi dengan kas yaitu perusahaan mengambil perusahaan 

target dengan membayar secara kas atau saham yang telah dikuasainya. 

Penawaran kas menarik bagi pemegang saham perusahaan target karena 

kompensasi yang diterima dari penjualan saham sudah jelas. Penawaran kas 

juga menarik bagi akuisitor dan pemegang sahamnya. Pertama, kas 

memungkinkan mereka untuk mengetahui secara tepat berapa jumlah yang 

akan ditawarkan kepada perusahaan target. Kedua, penawaran kas tidak akan 

mempengaruhi jumlah saham biasa akuisitor yang telah terbit, juga tidak akan 

mengubah struktur kepemilikan saham atau menyebabkan dilusi dari laba per 

sahamnya. Permasalahan pada penawaran kas adalah akuisitor biasanya tidak 

mempunyai cukup kas di tangan, sehingga perusahaan harus menambah kas 

dari sumber eksternal seperti peminjaman dari bank atau menerbitkan obligasi. 

2. Pertukaran Saham 

Dalam metode ini, akuisitor mengakuisisi perusahaan target dengan memberi 

penawaran kepada pemegang saham perusahaan target sejumlah tetap saham 
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di perusahaan akuisitor. Akuisitor memperoleh saham perusahaan target dan 

perusahaan target mendapat saham akusitor sebagai kompensasi pembayaran. 

Keuntungan bagi pemegang saham target adalah mereka masih mempunyai 

keuntungan modal di perusahaan target, meskipun telah menjadi bagian dari 

konsentrasi yang lebih luas. Kerugian kedua belah pihak adalah nilai saham 

yang ditawarkan akan bervariasi menurut waktu, sehingga kedua perusahaan 

harus bekerja keras mempertahankan nilai sahamnya di pasar. Penerbitan 

saham baru akuisitor akan merubah struktur kepemilikan sahamnya, sehingga 

dapat terjadi dilusi kontrol bagi manajer. Struktur modal juga akan berubah 

menjauhi tingkat optimal akibatnya biaya modal akan meningkat. 

3. Vendor placings dan vendor right. 

Dengan vendor placings, akuisitor menawarkan saham baru kepada pemegang 

saham perusahaan target untuk ditempatkan dengan investor institusional, 

namun secara bersamaan akuisitor membayar kas untuk pemegang saham 

perusahaan target. Vendor rights issues sedikit berbeda dengan vendor 

placings, saham baru yang diterbitkan ditawarkan kepada pemegang saham 

akuisitor. Saham perusahaan target dibayar secara kas. Saham baru yang tidak 

terjual akan ditempatkan dengan investor institusional. 

4. Paket sekuritas 

Saham perusahaan target dibayar menggunakan surat berharga lain selain 

saham biasa. Surat berharga tersebut antara lain obligasi, surat hutang, saham 

preferen dan sebagainya. Metode pembayaran ini banyak menimbulkan 

masalah di kemudian hari sehingga perlu pertimbangan matang. 

 
 

16

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN AKUISISI ... Andhree P. N.



5. Metode campuran 

Penawaran ini memadukan pertukaran saham dengan penawaran kas. Metode 

ini lebih diterima oleh perusahaan target karena pembayaran ini baik untuk 

likuiditas dan posisi pajak. 

Metode pembayaran untuk transaksi yang besar didominasi oleh saham                       

(pertukaran saham) sedangkan untuk transaksi oleh akuisitor dengan 

perusahaan target yang lebih kecil cenderung menggunakan uang kas. Uang 

tunai menjadi alat pembayaran yang paling disukai selama decade tahun 70-

an. Saat persentase pengambilalihan uang tunai tumbuh secara terus menerus 

di dunia. Fenomena yang terjadi, peningkatan pertukaran saham murni diikuti 

oleh penurunan transaksi kombinasi uang tunai saham, tetapi tidak diikuti 

penurunan transaksi dengan uang tunai murni. 

Menurut Michael A.Hitt ( 2000: 47) pembayaran akuisisi dengan hutang 

mempunyai dampak kurang menyenangkan dalam akuisisi. Akuisisi yang 

berhasil menunjukkan kelonggaran keuangan ( slack ) juga memiliki tingkat 

bunga rendah sampai moderat. Dampaknya terhadap struktur kepemilikan 

saham perusahaan pengakuisisi dan target sama dengan pembayaran tunai. 

Namun perusahaan pengakuisisi masih berkewajiban membayar hutang dalam 

ketidakpastian keberhasilan akuisisi tersebut.  

Menurut Ross, dkk ( 2001: 838) Pemilihan metode pembayaran akuisisi 

tergantung dari beberapa faktor, yaitu : 
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1. Overvaluation, jika opini manajemen perusahaan pengakuisisi terhadap saham 

terlalu tinggi, menggunakan pertukaran saham dapat menurunkan biaya 

daripada kas. 

2. Pajak, akuisisi dengan kas akan menghasilkan transaksi berpajak sedangkan 

akuisisi dengan pertukaran saham adalah bebas pajak. 

3. Keuntungan saham, akuisisi dengan kas akan menimbulkan penerimaan tetap. 

Sedangkan menggunakan akuisisi dengan pertukaran saham akan memiliki 

peluang mendapat keuntungan tambahan yang didapatkan apabila proses 

akuisisi yang direncanakan dan dijalankan terhadap perusahaan target 

berhasil.  Namun hal tersebut bisa terjadi hal sebaliknya, apabila proses 

akuisisi yang dijalankan kurang berhasil. 

2.1.2 Informasi Asimetris 

Menurut Brigham dan Gapenski ( 1993:27 ), ketika seorang manajer lebih 

mengetahui informasi mengenai masa depan perusahaan yang di kelolanya 

daripada analisis dan investor yang mengikutinya, maka hal tersebut akan 

menimbulkan situasi yang disebut dengan informasi asimetris. 

Informasi tersebut tentu akan memiliki dampak kepada pasar keuangan 

sebagai intrumen yang ikut menentukan penilaian terhadap perusahaan tersebut. 

Salah satu pengaruh tersebut adalah yang dikemukakan oleh Brigham dan 

Gapenski yang mengutip ilustrasi dari Ackerlof mengenai pasar mobil bekas yang 

menjual mobil bekas yang memiliki kondisi prima dan kondisi yang kurang 

menguntungkan. Di sini dijelaskan bahwa informasi asimetris dapat mengarahkan 

kegagalan pasar yang disebabkan ketidakmampuan bagi pembeli untuk 
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mengetahui kondisi mobil prima maupun kondisi yang kurang menguntungkan 

sehingga akan memiliki dampak penurunan harga beli yang tepat dan layak untuk 

mobil tersebut akibat keterbatasan informasi. Akhirnya penjual yang mempunyai 

mobil dengan kondisi prima harus melakukan tindakan yang disebut sebagai 

pemberian sinyal atau signaling untuk meyakinkan mereka bahwa mobil yang 

dijualnya memiliki kondisi prima. 

Hal inilah yang menyebabkan bagi manajer untuk menggunakan informasi 

yang dimiliki untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham sehingga 

memotivasi lebih memberikan informasi secara akurat dan menguntungkan yang 

dapat diketahui oleh investor dan pasar melalui sinyal-sinyal yang mengandung 

prospek perusahaan kedepannya. 

2.1.3 Efisiensi Pasar Modal 

   Ada beberapa pengertian mengenai pasar modal yang efisien. Reilly 

(1995 :214) mengatakan, "An efficient capital market is one in which security 

prices adjust rapidly to arrival of new information and, therefore, the current 

price of securities reflect all information about security." Dan kutipan tersebut 

dapat diartikan bahwa pasar modal dikatakan efisien jika harga saham yang 

tercatat mencerminkan seluruh informasi yang datang dan harga saham yang 

sekarang mencerminkan informasi mengenai sekuritas tersebut. 

   Jones ( 1993 : 269 ) mengatakan, "an efficient market is a market in 

which the price of securities fully reflect all known information quickly and on 

average accurately. " 
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Dari definisi tersebut terkandung 3 hal penting yaitu : 

1. Pasar modal memiliki kemampuan untuk merefleksikan seluruh informasi yang 

ada. Jadi harga sekarang mencerminkan mengenai sekuritas tersebut. 

2. Seluruh informasi dapat diketahui, baik informasi masa lalu yang berupa 

market data, informasi yang dipublikasikan atau informasi yang bersifat 

khusus. 

3. Investor dapat menyesuaikan harga sekuritas dengan sangat cepat, untuk 

merefleksikan informasi yang bersifat random. 

Berdasarkan informasi yang dikandungnya, pasar modal yang efisien dibagi 

menjadi 3     (tiga) bentuk yaitu : 

1. Efisiensi Pasar Lemah 

 Hipotesis ini menyatakan bahwa harga saham saat ini benar-benar 

mencerminkan seluruh informasi yang berada didalam market data (data pasar 

modal), seperti harga di masa lalu, volume perdagangan, dan informasi pasar 

pada umumnya. 

2.  Efisiensi Pasar Semi Kuat 

 Hipotesis ini menyatakan bahwa harga saham saat ini benar-benar 

mencerminkan seluruh informasi yang dipublikasikan yaitu dalam market data 

maupun non market data seperti pendapatan perusahaan, pengumuman 

deviden, pengumuman akuisisi, dsb. 

3. Efisiensi Pasar Kuat 

 Hipotesis ini menyatakan bahwa harga saham saat ini benar–benar 

mencerminkan seluruh informasi, baik informasi yang dipublikasikan maupun 
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yang tidak yaitu informasi baru yang dapat diperoleh dari analisis fundamental 

terhadap perusahaan maupun perekonomian. Jadi tidak ada investor yang terus 

menerus memperoleh keuntungan abnormal sebab harga secara cepat 

menyesuaikan dengan adanya informasi terbaru dengan asumsi semua 

informasi  tidak berbiaya dan dapat diperoleh dalam waktu yang bersamaan. 

   Julian ( 1985 : 85 ) mengatakan bahwa pasar modal dikatakan efisien jika 

harga pasar saham mampu mencerminkan nilai perusahaan. Sebaliknya, di pasar 

modal yang belum efisien harga saham belum tentu mampu mencerminkan nilai 

perusahaan yang sesungguhnya. 

   Jika dihubungkan dengan metode pembayaran akuisisi, maka inefisiensi 

dalam pasar modal akan menyebabkan ketidakakuratan dalam menentukan harga 

akuisisi antara perusahaan target dan akuisitor. Dengan kata lain dapat dikatakan 

bahwa akan lebih mudah melakukan penilaian harga akuisisi dalam pasar modal 

yang efisien daripada jika melakukan penilaian harga akuisisi dalam pasar modal 

yang tidak efisien. 

2.1.4   Return atau Pendapatan Saham 

   Dalam dunia investasi, tingkat pengembalian dari suatu investasi, 

terutama investasi dalam bentuk surat berharga, dapat diukur dengan cara 

melakukan perhitungan return atau pendapatan saham. Jones (1996 : 134) 

mengatakan, "return is crucial to investor. It is the only rational way for investor 

to compare alternative investment that differ in what they offer. " Dan penjelasan 

tersebut dapat diartikan bahwa return adalah suatu cara yang rasional bagi 
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investor untuk membandingkan berbagai alternatif investasi dengan berbagai 

macam variasi yang ditawarkan. 

Menurut Jogiyanto ( 2000: 85 ), return dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu : 

a.  Realized return yaitu return yang diperoleh dari data historis. 

b.  Expected return yaitu return yang diharapkan terjadi di masa mendatang.  

Komponen perhitungan total return adalah : 

a.  Capital gain yaitu selisih antara harga perolehan investasi dengan harga jualnya 

/ harga aktual di pasar. 

b. Dividend yaitu bagian dari laba bersih setelah pajak yang dibagikan kepada 

pemegang saham. 

Pendapatan sesungguhnya ( actual return ) merupakan pendapatan yang 

benar-benar diperoleh investor dari investasi saham berupa capital gain/loss 

.Jogiyanto dalam bukunya mengatakan dengan persamaan : 

 
1

1

−

−−
=

t

tt
it P

PP
R .................................................................................................. (1) 

   =  Pendapatan sebenarnya yang berasal dari capital gain pada 

hari t 

itR

    =  harga saham pada akhir periode tP

  =  harga saham pada awal periode 1−tP

 

2.1.5  Abnormal Return atau Pendapatan Saham Abnormal  

   Abnormal return menurut Jogiyanto ( 2000 : 415 ) merupakan kelebihan 

dari return aktual terhadap return normal. Abnormal return yang positif akan 
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menguntungkan investor karena investor mendapatkan tambahan dana untuk 

melakukan investasinya. Sedangkan abnormal return yang negatif akan 

merugikan investor karena secara tidak langsung investor kehilangan sejumlah 

dana investasinya. Menurut Jogiyanto ( 2000 : 416 ) ada beberapa model dalam 

menghitung abnormal return yaitu : 

a.  Mean Adjusted Return Model 

 Model ini mengasumsikan bahwa return yang diharapkan untuk saham i adalah 

sama dengan bilangan konstan yang besarnya mungkin berbeda beda untuk 

tiap jenis saham. Persamaannya : 

 ( ) ∑
=

=
n

1tn
1RitE Rmt ........................................................................................... (2) 

 E(Rit ) =  Expected return saham i pada periode ke - t  

 Rmt  =  Return pasar pada periode ke - t 

 t   =  periode waktu 

b.  Market Adjusted Model (Risk and Market Adjusted)  

 Model ini mengukur return yang diharapkan dengan persamaan :  

 ( ) 111 RmtRitE ε+β+α= ................................................................................... (3) 

 E (Rit) =  Expected return saham i pada periode ke - t 

 α   =  Pendapatan saham saat pendapatan pasar nol 

 β   =  Notasi kemiringan 

 ε   =  Nilai residual Sehingga abnormal return  

 sehingga abnormal return  

 Art  =  Rit - E(Rit)..................................................................................... (4) 
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 AR  =  Abnormal return pendapatan abnormal 

 Rit  =  Return saham i pada periode t 

c.  Market Adjusted Return Model 

 Model ini memiliki asumsi bahwa expected return akan sama untuk semua 

saham tetapi besarnya tidak konstan. Expected return akan sama dengan return 

pasar, yaitu tingkat pengembalian ( index ) gabungan dari beberapa saham atau 

Persamaan untuk mengukur return saham dihitung dengan rumus : 

 E(Rit ) = Rmt  

 (5) 

 Sehingga abnormal return : 

 ARt = Rit – Rmt ............................................................................................... (6) 

Sedangkan nilai Rmt dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut : 

 1
1mt

mtRmt −
−ρ

ρ
= ............................................................................................. (7) 

 Rmt  =  Return pasar pada periode ke – t 

 ρmt  =  IHSG pada periode t 

 ρmt - 1 =  IHSG sebelum periode ke – t 

Setelah dihitung abnormal return dengan menggunakan salah satu 

model diatas, maka selanjutnya dihitung rata-rata abnormal return atau juga bisa 

disebut Acumulative Abnormal Return (AAR) dengan membagi ARit dengan 

jumlah     pengamatan (N) sehingga : 

 ∑
=

=
n

tN
AARt

1

1 ARit ........................................................................................... (8) 
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   Langkah terakhir adalah dengan menjumlahkan seluruh AAR untuk 

mendapatkan Cumulative Average Abnormal Return ( CAAR ) sebagaimana 

persamaan : 

 AARt ............................................................................................. (9) ∑
=

=
n

t

CAAR
1

2.1.6   Event Study 

  Studi peristiwa atau event study merupakan suatu metode untuk 

menganalisis perubahan harga saham di seputar pengumuman perusahaan atau 

peristiwa tertentu. Bodie (1995 : 381 ) mendefinisikan “ event study describe 

technique of empirical financial research that enables an observer to asses the 

impact of particular even on firm’s stock price”. Event study  bertujuan untuk 

menilai ada atau tidaknya muatan informasi di dalam suatu peristiwa dan juga 

menguji hipotesis efisiensi bentuk setengah kuat. 

  Suatu event dikatakan mempunyai muatan informasi (informasi content) 

jika pasar bereaksi pada waktu pengumuman atau peristiwa diterima oleh pasar. 

Reaksi ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dan adanya abnormal return 

pada sekuritas yang bersangkutan. 

2.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Amihud, Lev dan Travlos 

(1990) yang menguji proporsi tentang pertimbangan kontrol terhadap alat 

pembiayaan investasi secara kas ( baik menggunakan dana kas maupun kas yang 

berasal dari pinjaman atau hutang dari pihak ketiga) dan saham. Dengan studi 

kasus pada akuisisi perusahaan ditemukan bahwa kepemilikan saham manajerial 
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dalam perusahaan pengakuisisi yang lebih besar cenderung melakukan 

pembayaran kas. 

Emery dan Switzer (1999) melalui penelitiannya yang berjudul Expected 

Market  Reaction and The Choice of Method of Payment for Acquisition, 

mengatakan bahwa harapan terhadap kas perusahaan akuisitor sebagian telah 

terpenuhi. 

Stulz ( 1998 ) dan Jung, dkk ( 1995 ) sebagaimana dikutip Martin (1996) 

menyatakan bahwa manajer akan kurang berminat apabila dalam pembayaran 

akuisisi menggunakan saham, sebab hal tersebut akan mengurangi fungsi kontrol 

yang mereka miliki dan akhirnya akan memiliki peluang intervensi dari pihak 

luar. Hal ini yang menyebabkan manajer atau pemilik dengan jumlah kepemilikan 

saham besar akan mengurangi pola kecenderungan dalam pembiayaan akuisisi 

dengan menerbitkan saham. 

Asti Indrayani (1997), meneliti tentang pengaruh pengumuman akuisisi 

terhadap pendapatan saham di Bursa Efek Jakarta. Data yang diambil adalah 

harga saham harian dan indeks saham harian, dengan mengambil sample 

sebanyak 40 jenis saham. Periode yang diteliti yaitu tahun 1992 sampai dengan 

tahun 1996. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengumuman akuisisi tidak 

berpengaruh terhadap perbedaan pendapatan abnormal saham rata-rata yang 

signifikan antara jenis akuisisi yang berlainan yaitu antara akuisisi horizontal,  

vertikal dan konglomerat.   

Fajarwati (1996) melakukan penelitian tentang pengaruh pengumuman 

akuisisi terhadap pendapatan saham akusittor, yang menggunakan periode 
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pengujian 15 hari sebelum dan 15 hari sesudah pengumuman akuisisi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa secara umum akuisisi tidak berpengaruh terhadap 

pendapatan saham ketika pengumuman rencana akuisisi, kondisi ini disebabkan 

karena pengumuman ini tidak memiliki nilai informasi yang relevan untuk 

dimanfaatkan oleh investor.  

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, dan landasan teori maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

4. Terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan Cumulative 

Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran kas pada perusahaan akuisitor  

5. Terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan Cumulative 

Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran saham pada perusahaan akuisitor  

6. Terdapat perbedaan reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan 

Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan 

menggunakan  metode pembayaran kas dengan metode pembayaran saham di 

perusahaan akuisitor  

2.4. Model Analisis 

  Mengacu pada hipotesis yang digunakan, maka model analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji beda independent sampel t-test. 
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2.5  Kerangka Analisis 

  Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran sebagai berikut : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang 

menitikberatkan pada pengujian hipotesis , data yang digunakan harus terukur dan 

menghasilkan kesimpulan yang digeneralisasikan, serta menggunakan alat bantu 

statistik dalam melakukan pengujian. 

3.2 Identifikasi Variabel 

  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja harga saham 

perusahaan akuisitor pra dan pasca akuisisi. Kinerja tersebut diukur dan dianalisis 

dengan menggunakan AAR (Average Abnormal Return). Untuk 

menyederhanakan proses pengukuran variabel tersebut, penelitian ini 

menggunakan CAAR (Cumulative Average Abnormal Return) sebagai bahan 

pembanding dalam proses uji beda statistik. Penggunaan CAAR dimaksudkan 

untuk memudahkan dalam melakukan uji beda, karena jumlah sampel yang akan 

di uji tidak sama. Untuk lebih singkatnya terdapat dua variabel yaitu : 

1. AAR ( Average Abnormal Return ) 

2. CAAR ( Cumulative Average Abnormal Return ) 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

  Kinerja perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk berfungsi dengan 

baik sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Kinerja yang diukur dalam 

penelitian ini adalah kinerja harga saham perusahaan akuisitor sebelum dan 
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sesudah akuisisi. Alat ukur yang digunakan dalam mengukur kinerja adalah AAR 

dan CAAR. 

1. AAR ( Average Abnormal Return ) 

Average Abnormal Return (AAR) merupakan  penjumlahan keseluruhan atau 

total Abnormal Return dari perusahaan sampel dibagi dengan jumlah  

perusahaan sampel. 

Adanya reaksi pasar  dapat dilihat menggunakan pengujian t-test model 

dimana hasil dari uji statistic tersebut akan dapat digambarkan dalam sebuah 

grafik dimana dijelaskan di dalamnya apakah pasar bereaksi secara positif atau 

negative melalui hasil Average Abnormal Return (AAR). Apabila Average 

Abnormal Return (AAR) menunjukkan hasil positif maka corporate action 

dalam hal ini akuisisi dinilai memberikan keuntungan kepada investor dan bila 

negative berlaku sebaliknya.  

Perhitungan  Average Abnormal Return (AAR) dimulai dengan perhitungan 

variabel-variabel sebagai berikut : 

a. Pendapatan saham ( expected return ), merupakan pendapatan yang 

diharapkan akan diperoleh investor  di masa yang akan datang atas suatu 

saham diperoleh melalui penjumlahan dari return konstan dari sekuritas 

(alpha) dan perkalian antara konstanta kepekaan pendapatan saham pada 

indeks pasar (beta) dengan pendapatan pasar. Pendapatan saham ( expected 

return ) dihitung sebagaimana rumus (3) 

b. Pendapatan saham sesungguhnya ( realized return ), merupakan capital 

gain/loss yang dihitung atas dasar harga saham individual periode t 
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dikurangkan dengan harga saham individual periode t-1 kemudian dibagi 

dengan harga saham individual periode t-1. Pendapatan saham 

sesungguhnya ( realized return ) dihitung sebagaimana rumus (1) 

c. Pendapatan saham abnormal ( abnormal return ), merupakan kelebihan atau 

selisih pendapatan yang sesungguhnya terjadi terhadap pendapatan yang 

diharapkan. Pendapatan saham abnormal ( abnormal return ) dihitung 

sebagaimana rumus (5) 

2. CAAR ( Cumulative Average Abnormal Return )  

d. Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) merupakan  penjumlahan 

keseluruhan atau total Average Abnormal Return ( AAR ) dari perusahaan 

sampel dibagi dengan jumlah  perusahaan sampel. Cumulative Average 

Abnormal Return (CAAR) dihitung sebagaimana rumus (9) 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

harga saham perusahaan – perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta 

(BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang keduanya telah di merger menjadi 

Bursa Efek Indonesia (BEI) 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data  

   Pengumpulan data dilakukan melalui :  

1.  Studi Kepustakaan 

 Untuk memahami tema yang dibahas dalam penelitian. Metode ini berkaitan 

dengan aktivitas mendapatkan literatur yang diperlukan untuk landasan teori. 
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Serta juga melibatkan pemberitaan di media yang menyangkut akuisisi itu 

sendiri. 

2.  Survey Lapangan 

 Untuk mendapatkan data sekunder yang akan dianalisis, yaitu data yang 

berhubungan dengan teori yang telah dipelajari melalui studi kepustakaan. 

3.6  Prosedur Penentuan Sampel 

 Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan go public yang melakukan 

akuisisi pada tahun 2000 - 2005. 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling yaitu perusahaan go public 

yang bergerak di sektor non keuangan yang melakukan akuisisi pada tahun 

2000-2005. 

2. Sampel perusahaan tersebut tidak melakukan corporate action  selain 

pengumuman akuisisi.  

3.7. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis event study dan dihitung dengan menggunakan model pasar (market 

model). Langkah-langkah dari keseluruhan teknis analisis adalah sebagai berikut : 

1. Mengklasifikasikan perusahaan yang melakukan akuisisi dengan metode  

pembayaran saham dan kas selama periode 2000-2005 serta dilakukan 

pengelompokan 

2. Menentukan periode uji yang terdiri dari 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah 

tanggal pengumuman akuisisi, dan periode estimasi selama 60 hari sebelum 
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periode uji, yaitu dari 66 hari sampai 6 hari sebelum tanggal pengumuman 

akuisisi. Periode tersebut dapat dinotasikan sebagai t0 sebagai tanggal 

pengumuman, t-5 dan t+5 sebagai periode uji, sedangkan t60 adalah periode 

estimasi. 

3. Menghitung actual return masing-masing saham selama periode estimasi dan 

periode uji dengan menggunakan persamaan (1). 

4. Menghitung pendapatan pasar harian dengan persamaan (4) selama periode uji 

dan 60 hari selama periode estimasi. 

5. menghitung alpha dan beta pada setiap perusahaan sampel selama periode 

estimasi dengan persamaan (3) 

6. Menghitung expected return tiap-tiap saham perusahaan sampel selama 

periode uji dengan menggunakan persamaan (3). 

7. Menghitung abnormal return harian dari perusahaan sampel selama periode 

uji dengan menggunakan persamaan (5). 

8. Menghitung average abnormal return (AAR) selama periode pengujian pada 

perusahaan sampel dengan menggunakan persamaan (6). 

9. Melakukan uji hipotesis dengan langkah-langkah sebagaiberikut : 

a. Uji hipotesis terhadap rata-rata abnormal return dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis 1 dan 2 : 

H0  :  AARt = 0, berarti tidak terdapat rata-rata abnormal return 

yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman rencana 
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akuisisi pada saham-saham perusahaan acquisitor pada saat 

akuisisi dengan menggunakan metode kas  

H1  :  AARt ≠ 0, berarti terdapat rata-rata abnormal return yang 

signifikan di sekitar tanggal pengumuman rencana akuisisi 

pada saham-saham perusahaan acquisitor pada saat akuisisi 

dengan menggunakan metode kas 

Menetapkan tingkat signifikansi (level of confidence) dari uji hipotesis 

yaitu dengan nilai α = 5%. 

2) Menghitung nilai t observasi (t0) dengan menggunakan rumus : 

t0 = 

N
SD

AARt
 ………………………………………. (8) 

Keterangan : 

AARt = Rata-rata abnormal return 

SD  = Standar deviasi 

N  = Jumlah perusahaan sampel 

SD  = ∑
= ⎭

⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

−
−n

i

i

n
AARAR

1

2

1
)(

 

3) Membandingkan hasil t observasi dengan t tabel : 

Jika -t (α/2) ≤ t0 ≤ t (α/2), berarti H0 diterima dan H1 ditolak, dengan kata 

lain, tidak terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar 

tanggal pengumuman rencana akuisisi pada saham-saham 

perusahaan acquisitor pada saat akuisisi dengan 

menggunakan metode kas 
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Jika t (α/2) < t0 < -t (α/2), berarti H0 ditolak dan H1 diterima, dengan kata 

lain, terdapat abnormal return yang signifikan di sekitar 

tanggal pengumuman rencana akuisisi pada saham-saham 

perusahaan acquisitor pada saat akuisisi dengan 

menggunakan metode kas 

b. Uji beda terhadap rata-rata abnormal return dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1) Merumuskan hipotesis 3 : 

H0  :  AARt kas = AARt saham, berarti tidak terdapat perbedaan 

rata-rata abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal 

pengumuman rencana akuisisi pada saham-saham perusahaan 

acquisitor pada saat akuisisi dengan menggunakan metode 

kas dan saham 

H1  :  AARt kas ≠ AARt saham, berarti terdapat perbedaan rata-

rata abnormal return yang signifikan di sekitar tanggal 

pengumuman rencana akuisisi pada saham-saham perusahaan 

acquisitor pada saat akuisisi dengan menggunakan metode 

kas dan saham 

2) Menetapkan tingkat signifikansi (level of confidence) dari uji hipotesis 

yaitu dengan nilai α = 5%. 

3) Menghitung nilai Z observasi (Z 0) dengan menggunakan rumus : 

Z = 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−

2

2
2

1

1
2

)(

n
S

n
S

sahamAARtAARtkas
…………………….. (9) 
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Keterangan : 

AARt kas =  Rata-rata abnormal return pada perusahaan 

acquisitor dengan metode kas 

AARt saham =  Rata-rata abnormal return pada perusahaan 

acquisitor dengan metode saham. 

S1 = Standar deviasi perusahaan acquisitor pada saat 

akuisisi dengan menggunakan metode kas 

S2 = Standar deviasi perusahaan acquisitor pada dengan 

menggunakan metode saham  

N1 = Jumlah perusahaan sampel perusahaan acquisitor 

pada metode kas 

N2 = Jumlah perusahaan sampel perusahaan acquisitor 

pada pasar metode saham  

Membandingkan hasil Z observasi dengan Z tabel : 

a) Jika –Z (α/2) ≤ Z0 ≤ Z (α/2), berarti H0 diterima dan H1 ditolak, 

dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal 

return yang signifikan di sekitar tanggal pengumuman rencana 

akuisisi pada saham-saham perusahaan acquisitor pada saat 

pengumuman akuisisi dengan metode kas dan saham 

b) Jika Z (α/2) < Z0 ≤ -Z (α/2), berarti H0 ditolak dan H1 diterima, dengan 

kata lain, terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang 

signifikan di sekitar tanggal pengumuman rencana akuisisi pada 
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saham-saham perusahaan acquisitor pada saat pengumuman 

akuisisi dengan metode kas dan saham 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1.    Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia  

Bursa Efek Jakarta berdiri tahun 1977 berdasarkan keputusan Presiden 

no 52 tahun 1976. Keberadaan pasar modal di Indonesia saat ini telah diakui 

masyarakat. Hal ini tentu saja tidak terjadi dengan seketika, tetapi melalui tahapan 

– tahapan yang mengalami pasang surut. Tahapan – tahapan tersebut diawali 

dengan kembali diaktifkannya pasar modal yang resmi di mulai pada 10 Agustus 

1977 sewaktu perusahaan PT. Semen Cibinong menerbitkan sahamnya di Bursa 

Efek Jakarta. 

Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan 

dengan kemudahan bagi perusahaan yang akan go public, diperbolehkannya pihak 

asing memiliki 49% dari saham yang diperdagangkan di bursa, dan dikenakannya 

pajak atas bunga deposito sebesar 15%. Dengan kebijakan ini investor mulai 

tertarik untuk menanamkan modalnya dipasar modal dan tidak hanya 

menginvestasikan pada perbankan. Keadaan ini menyebabkan meningkatnya 

permintaan saham, karena penawaran saham untuk jangka pendek bersifat tetap, 

maka kenaikan harga saham yang terjadi cukup besar. Permintaan saham yang 

cukup tinggi menyebabkan harga saham meningkat, hal ini mendorong 

perusahaan untuk memasuki pasar modal atau go public. Seiring dengan itu, 

Badan Pelaksana Pasar Modal ( BAPEPAM ) juga menghapus campur tangan 
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dalam pembentukan harga saham di pasar perdana, jadi pembentukan harga 

saham di pasar perdana ditentukan oleh pihak – pihak yang berkepentingan yaitu 

emiten dan para penjamin. Kemudian BAPEPAM juga menghapuskan batasan 

perubahan harga saham maksimum sebesar empat persen setiap transaksi, jadi 

harga yang terbentuk sepenuhnya diserahkan pada kekuatan permintaan dan 

penawaran. 

Kebijakan yang lain adalah kebiajakan mengenai privatisasi Bursa Efek 

Jakarta dan konsep disclosure perusahaan, reksadana dan standar profesionalisme 

praktisi pasar modal yang dikeluarkan pemerintah pada bulan Desember tahun 

1990, kemudian pada tahun 1991 BEJ diresmikan sebagai  bursa swasta. Berbagai 

hal dilakukan BEJ untuk meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan 

mengoperasikan system komputerisasi sejak 22 Mei 1995. Sistem tersebut  

diberikan nama Jakarta Automated Trading System ( JATS ), dengan otomatisasi 

tersebut volume perdagangan dapat meningkat sampai 50.000 transaksi perhari 

dibandingkan dengan system manual sebanyak maksimum 3.800 transaksi per 

hari. Serangkaian kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah tersebut, 

ternyata membawa dampak positif bagi perkembangan Bursa Efek Jakarta. Hal ini 

ditandai dengan peningkatan cukup drastis jumlah perusahaan yang listing di 

Bursa Efek Jakarta. Jumlah perusahaan yang tercatat di BEJ menjadi 57 

perusahaan pada tahun 1989 dan pada tahun 1996 jumlah perusahaan yang listed 

di bursa sudah mencapai 253 perusahaan. Tahun 1997 pertambahan perusahaan 

mencapai 29 perusahaan, sedangkan pada tahun 1998 menurun hanya  mencapai 

enam perusahaan yang listed menjadi 288 perusahaan , dan pada tahun 1999 
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bahkan tidak ada perusahaan  yang listed bahkan terjadi penurunan sampai 

menjadi 277 perusahaan. 

Setelah tahun 1999, secara umum Bursa Efek Jakarta mengalami 

peningkatan dalam jumlah emiten  yang listing, bahkan sampai dengan akhir 

tahun 2006 jumlah emiten yang listing di Bursa Efek Jakarta mencapai 345 

perusahaan. Kekhawatiran banyak kalangan akibat peristiwa yang terjadi di 

Indonesia, seperti penggantian presiden, tragedy bom bali I dan II, berbagai 

peristiwa bencana alam seperti Tsunami di Aceh, gempa di Jogja, banjir di Jakarta 

yang sempat melumpuhkan Ibukota karena sebagai bencana banjir paling parah 

selama 20 tahun terakhir, konflik keamanan di Poso, luapan lumpur panas  

Lapindo ternyata hanya memiliki pengaruh sementara saja, karena secara umum 

indikator – indikator pasar modal seperti IHSG, kapitalisasi pasaran jumlah 

emiten yang listing terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Pada rentang tahun 1996 – 2006 harga saham di pasar modal mengalami 

fluktuasi harga yang cukup berarti. Hal tersebut dikarenakan pasar bursa juga 

mendapat pengaruh eksternal dari luar dalam hal ini kondisi di dalam negeri. Baik 

kondisi politik, keamanan dan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 1997 IHSG 

mengalami penurunan yang sangat tajam dari tahun 1996, yaitu dari 637,43 di 

tahun 1997 menjadi 402,71 dan pada tahun 1998 terus terjadi penurunan sampai 

dengan 398,04. Jatuhnya nilai IHSG ini disebabkan karena krisisi ekonomi yang 

melanda Indonesia. Kondisi ini diikuti dengan tingginya suku bunga deposito 

(SBI)  sehingga investor cenderung untuk mengalokasikan dananya pada 

instrument pasar uang berupa deposito. Adanya pengumuman dari pemerintah 
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yang melikuidasi 16 bank swasta nasional sebagai upaya unutuk memperbaiki 

leunya pasar modal tidak berdampak signifikan, malah memicu reaksi negatif dari 

investor. 

Kondisi eksternal seperti faktor politik masih sangat dominan 

mempengaruhi IHSG, pada tahun 1999 IHSG mengalami peningkatan fluktuatif 

sebesar 70,03 % dengan angka 676,92. Tahun 2000 IHSG kembali mengalami 

penurunan menjadi 416,32 dan pada tahun 2001 kondisi IHSG terus menurun 

sampai  dengan level 392,03. Kondisi ini merupakan dampak dari perekonomian 

Indonesia sepanjang tahun 2001 masih sangat rentan dengan berbagai rentetan 

peristiwa politik dan gejolak sosial yang terjadi di tanah air. Sejak awal tahun, 

eskalasi politik yang semakin meningkat ditambah dengan berbagai reaksi sosial 

terhadapnya berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja Pasar Modal 

Indonesia pada paruh pertama di tahun 2002 yang berpuncak pada peralihan 

kepemimpinan nasional dari Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan 

Gus Dur kepada wakilnya pada saat itu Megawati Soekarnoputri menjelang 

minggu terakhir di bulan Juli 2001. Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG di 

Bursa Efek Jakarta pada saat itu mencapai level 470,22 pada bulan tersebut 

tertinggi sepanjang tahun 2001. Kegairahan baru dan optimism pelaku pasar 

saham dalam menyikapi perubahan politik di tanah air tersebut tidak berlangsung 

lama. Menyusul tragedi 11 September yang menimpa dua bangunan di Amerika 

Serikat, World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC, Pasar 

Modal Indonesia kembali terkoreksi dengan menurunya indicator bursa seperti 

nilai kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian, dan presentase volume transaksi 
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asing di bursa. Penurunan yang demikian tidak terjadi lagi pada tahun – tahun 

berikutnya yaitu tahun 2003,2004 dan 2005 karena IHSG terus mengalami 

peningkatan. Sampai dengan tahun 2005 IHSG meningkat menembus angka 

1162,6 dan pencapaian IHSG tahun 2006 mencapai rekor tertinggi sebesar 1805,5. 

Peningkatan juga terjadi pada rata – rata volume perdagangan saham sebanyak 

1.776,670 juta, rata – rata nilai perdagangan saham perhari sebesar Rp 1.825,230 

milyar, dan jumlah emiten yang jga meningkat sebanyak 345 perusahaan. Kondisi 

ini disebabkan karena secara umum pada periode tahun 2003 sampai akhir tahun 

2006 nilai tukar rupiah cenderung menguat dan stabil, inflasi terkendali, serta 

suku bunga Bank Indonesia cenderung menurun. Nilai tukar rupiah sampai akhir 

tahun 2006 bergerak stabil di kisaran Rp. 9.000/US$. Inflasi ini terkendali pada 

kisaran 6 persen, sehingga pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 5,5%. Suku 

bunga acuan, ditetapkan Bank Indonesia pada level 9,75% atau turun sebesar 300 

basis poin dari level 12,75% di awal tahun 2006. 

Kondisi tersebut juga diperbaiki oleh pemerintah selaku regulator dalam 

rangka meningkat efisiensi dan efektifitas pasar modal dengan melakukan merger 

dua bursa di Indonesia yaitu, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Indonesia 

menjadi Bursa Efek Indonesia pada 1 Desember 2007. Langkah ini sebagai 

kommitmen pemerintah untuk menciptakan pasar modal yang lebih modern dari 

sebelumnya dimana diharapkan jumlah emiten bertambah yang berasal dari 

emiten masing-masing perusahaan sebelum di merger. Serta untuk mendukung 

masuknya seluruh BUMN dalam pasar bursa guna meningkatkan performa dimata 

dunia Internasional. 
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4.1.2.    Akuisisi di Indonesia 

Sejak 24 tahun yang lalu kegiatan merger dan akuisisi mulai mewarnai 

industri pasar modal Indonesia. Emiten Bursa Jakarta yang memelopori 

pelaksanaan akuisisi adalah PT. Japfa Comfeed Indonesia di Sidoarjo dan 

Tangerang, Indopell Raya dan Ometraco Satwafeed senilai Rp. 83.000.000.000,00 

pada tahun 1983 yang  kemudian di ikuti perusahaan – perusahaan lain dan 

diperkirakan akan terus berlangsung di masa yang akan datang. Namun 

sayangnya, peraturan yang ada saat itu masih belum cukup untuk melindungi 

kepentingan publik terutama dalam transaksi akuisisi yang mengandung benturan 

kepentingan, seperti transaksi akuisisi internal. 

Pada akuisisi internal, pengambil keputusan mulai  dari rencana dampai 

dengan pelaksanaan transaksi berada pada pihak yang sama sehingga 

menyebabkan adanya benturan kepentingan. Salah satu contoh akuisisi internal 

pada saat itu adalah akuisisi yang dilakukan oleh PT . Indocement terhadap 

PT.Bogasari, Indofood dan Wisma Indocement pada tahun 1992. Kelemahan dari 

peraturan saat itu adalah bahwa keputusan boleh tidaknya suatu tranksaksi di 

tentukan oleh suara terbanyak pada RUPS, sedangkan suara terbanyak dimilki 

oleh pemegang saham utama yang memang berkepentingan dengan transaksi -  

transaksi tersebut. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham 

public dari transaksi – transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka 

pada tahun 1996 BAPEPAM mengeluarkan peraturan BAPEPAM No. IX.E.1 

tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Inti dari peraturan ini adalah 

bahwa setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus mendapat 
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persetujuan pemegang saham independen. Sehingga meskipun pemegang saham 

utama setuju dengan suatu transaksi, namun pemegang saham independen tidak 

setuju, maka transaksi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang dimaksud 

dengan pemegang saham independen adalah pemegang saham yang tidak 

mempunyai benturan kepentingan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan 

pihak terafialisasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang 

memiliki benturan kepentingan atas transaksi tertentu. Emiten Bursa Efek Jakarta 

yang memelopori pelaksanaan akuisisi adalah  PT.Japfa Comfeed Indonesia di 

Sidoarjo dan Tangerang, Indopell Raya dan Ometraco Satwafeed senilai Rp. 

83.000.000.000,00 pada tahun 1983 yang  kemudian di ikuti perusahaan – 

perusahaan lain dan diperkirakan akan terus berlangsung di masa yang akan 

datang. 

Akuisisi terbesar dilakukan oleh PT . Indocement terhadap PT.Bogasari, 

Indofood dan Wisma Indocement pada tahun 1992 senilai Rp. 1.721.000.000,00. 

Akuisisi terbesar kedua dilakukan oleh Lippo Pasific F. yang mengakuisisi enam 

perusahaan dalam kelompoknya senilai Rp. 257.300.000.000,00. Setelah rencana 

akuisisi kedua perusahaan tersebut diumumkan, muncul berbagai pendapat 

ataupun kritik karena akuisisi internal yang dilakukan kedua perusahaan tersebut 

sangat diragukan kewajaran nilai transaksinya meskipun pihak manajemen 

menyatakan bahwa akuisisi tersebut akan menguntungkan baik bagi pemegang 

saham mayoritas maupun pemodal public sebagai pemegang saham minoritas. 

Selain itu, praktek akuisisi internal yang terjadi cukup mengkhawatirkan 

banyak pihak karena pemegang saham mayoritas, dewan komisaris atau direktur 
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dapat menyalahgunakan selisih harga jual dan harga beli, serta dapat merekayasa 

laporan keuangan kedua perusahaan tersebut untuk kepentingan pribadi, tentu saja 

hal ini akan sangat merugikan investor public sebagai pemegang saham minoritas. 

Melihat alasan – alasan tersebut, Bapepam mengeluarkan SK. No 

1/PM/1993 tanggal 23 Januari 1993 tentang benturan kepentingan transaksi 

tertentu. Benturan kepentingan diartikan sebagai perbedaan antara kepentingan 

bersama perusahaan dan pemegang sahamnya dengan kepentingan ekonomis 

pribaadi anggota dewan komisaris, anggota direksi atau pemegang saham utama 

baik secara individual atau bersama. Termasuk juga adanya hal yang bertentangan 

dengan kepentingan pemodal dan masyarakat jika anggota dewan komisaris, 

anggota direksi atau pemegang saham utama terlibat dalam transaksi dan 

kepentingan pribadi mereka mungkin berbenturan dengan kepentingan 

perusahaan. Menurut surat keputusan ini, akuisisi dapat terlaksana jika mendapat 

persetujuan dari 50% lebih pemegang saham. 

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian 

4.2.1. Perusahaan yang melakukan Akuisisi Saham 

4.2.1.1. Return Saham dan Return Pasar 

Hasil selengkapnya nilai return saham dan return pasar selama periode uji 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1 

Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pada Perusahaan 
Akuisisi Saham 

 
Hari ke Return saham 

-5 0.02864 
-4 0.01855 
-3 -0.00614 
-2 0.00598 
-1 -0.03030 
0 -0.00809 
1 0.04412 
2 0.05065 
3 0.03971 
4 0.05284 
5 0.01236 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa return saham selama periode uji hampir 

seluruhnya positif. Return saham negatif hanya terjadi pada hari ketiga dan 

pertama sebelum event, dan pada saat terjadi event.  

Setelah mengetahui nilai return saham selama periode uji, berikut ini akan 

dianalisis return pasar selama periode uji, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.2 
Return Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman pada  

Perusahaan Akuisisi Saham 
 

Hari ke Return Pasar 
-5 0.03131 
-4 -0.00685 
-3 0.00083 
-2 0.00476 
-1 -0.00199 
0 -0.00080 
1 0.00168 
2 0.00208 
3 -0.00485 
4 -0.00477 
5 0.00378 

 

Berdasarkan tabel di atas return pasar negatif terjadi pada hari keempat 

dan hari pertama sebelum event, saat terjadi event. Kemudian hari ketiga dan 

keempat setelah event. Selain hari-hari tersebut semua return pasarnya bernilai 

positif. 

4.2.1.2.Expected Return 

Nilai expected return diperoleh dari rumus alpha ditambah beta yang telah 

dikalikan dengan return pasar. Hasil selengkapnya nilai rerata expected return 

selama periode uji  dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.3 
Nilai Rata-rata Expected Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

pada Perusahaan Akuisisi Saham 
 

Hari ke Expected Return 
-5 0.03960 
-4 0.67740 
-3 0.04156 
-2 0.67800 
-1 0.03702 
0 0.67812 
1 0.04066 
2 0.67892 
3 0.03495 
4 0.67774 
5 0.03699 

 

Hasil penelitian menunjukkan seluruh expected return bernilai positif. 

4.2.1.3. Average Abnormal Return 

Abnormal return diperoleh dari selisih nilai return saham dengan expected 

return. Nilai Abnormal Return saham berdasarkan hari selama periode uji dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 
Average Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pada 

Perusahaan Akuisisi Saham 
 

Hari ke AAR 
-5 -0.0110 
-4 -0.6588 
-3 -0.0477 
-2 -0.6720 
-1 -0.0673 
0 -0.6862 
1 0.0035 
2 -0.6283 
3 0.0048 
4 -0.6249 
5 -0.0246 
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Tabel menunjukkan bahwa nilai abnormal return hampir seluruh periode 

uji bertanda negatif kecuali pada hari pertama dan ketiga setelah pengumuman. 

Untuk lebih jelasnya pergerakan nilai AAR selama periode uji dapat dilihat pada 

gambar berikut : 

 

Gambar 4.1 
Pergerakan Average Abnormal Return Perusahaan dengan Akuisisi Saham 

 
 

Berdasarkan grafik, terlihat AAR bergerak naik turun sampai selama 

event. Penurunan drastis terjadi pada hari keempat, kedua sebelum event, pada 

saat terjadi event, hari kedua, dan keempat setelah event. Sebaliknya disela – sela 

hari tersebut terjadi kenaikan namun tidak sampai menembus level positif  yang 

relatif tinggi. 

4.2.2. Perusahaan yang melakukan Akuisisi Kas 

4.2.2.1. Return Saham dan Return Pasar 

Hasil selengkapnya nilai return saham dan return pasar selama periode uji 

dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.5 
Return Saham Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pada Perusahaan 

Akuisisi Kas 
 
 

Hari ke Return saham 
-5 0.01253 
-4 -0.01915 
-3 0.00321 
-2 0.04094 
-1 -0.00403 
0 -0.05530 
1 0.01922 
2 0.00009 
3 -0.00996 
4 0.01883 
5 -0.00526 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa return saham selama periode uji hampir 

seluruhnya positif. Return saham negatif hanya terjadi pada hari keempat dan 

pertama sebelum event, dan pada saat terjadi event, dan hari ketiga dan kelima 

setelah event.  

Setelah mengetahui nilai return saham selama periode uji, berikut ini akan 

dianalisis return pasar selama periode uji, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.6 
Return Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman pada Perusahaan Akuisisi 

Kas 
 

Hari ke Return Pasar 
-5 0.00220 
-4 0.01135 
-3 -0.00034 
-2 0.00621 
-1 0.04800 
0 -0.00501 
1 -0.00104 
2 0.00378 
3 -0.00066 
4 0.00769 
5 0.00428 

 

Berdasarkan tabel di atas return pasar negatif terjadi pada hari ketiga, saat 

terjadi event. Kemudian hari pertama dan ketiga setelah event. Selain hari-hari 

tersebut semua return pasarnya bernilai positif. 

4.2.2.2.Expected Return 

Nilai expected return diperoleh dari rumus alpha ditambah beta yang telah 

dikalikan dengan return pasar. Hasil selengkapnya nilai rerata expected return 

selama periode uji  dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.7 
Nilai Rata-rata Expected Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman 

pada Perusahaan Akuisisi Kas 
 

Hari ke Expected Return 
-5 0.00282 
-4 0.02785 
-3 0.00527 
-2 0.02786 
-1 0.01059 
0 0.02756 
1 0.00897 
2 0.02733 
3 0.00346 
4 0.02751 
5 0.00205 

Hasil penelitian menunjukkan seluruh expected return bernilai positif. 

4.2.2.3. Average Abnormal Return 

Abnormal return diperoleh dari selisih nilai return saham dengan expected 

return. Nilai Abnormal Return saham berdasarkan hari selama periode uji dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 
Average Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pengumuman Pada 

Perusahaan Akuisisi Kas 
 

Hari ke AAR 
-5 0.00971 
-4 -0.04700 
-3 -0.00206 
-2 0.01307 
-1 -0.01462 
0 -0.08286 
1 0.01025 
2 -0.02724 
3 -0.01342 
4 -0.00868 
5 -0.00731 
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Tabel menunjukkan bahwa nilai abnormal return hampir seluruh periode 

uji bertanda negatif kecuali pada hari kelima, kedua sebelum event dan hari 

pertama setelah event. Untuk lebih jelasnya pergerakan nilai AAR selama periode 

uji dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.2 

Pergerakan Average Abnormal Return Perusahaan dengan Akuisisi Kas 

 

Berdasarkan grafik, terlihat AAR bergerak naik turun sampai selama 

event. Penurunan drastis terjadi pada hari keempat sebelum event, pada saat 

terjadi event,. Sebaliknya disela – sela hari tersebut terjadi kenaikan namun tidak 

sampai menembus level positif  yang relatif tinggi. 

Penelitian dilakukan pada dua kelompok perusahaan yang melakukan 

akuisisi. Kelompok pertama adalah perusahaan yang melakukan akuisisi saham 

yang berjumlah 11 perusahaan dan kedua adalah kelompok perusahaan yang 

melakukan akuisisi kas yang berjumlah 8 perusahaan. Perusahaan yang termasuk 

dalam penelitian ini melakukan akuisisi selama periode 2000 – 2005. Periode 
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estimasi yang digunakan adalah 60 hari. Sedangkan periode uji adalah 5 hari 

sebelum dan sesudah pengumuman. Hasil selengkapnya perusahaan dapat dilihat 

pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 
Perusahaan Sampel Penelitian 

 

No. Jenis 
akuisisi Kode Perusahaan Tgl 

Akuisisi 
1 RMBA PT. Trasindo Multi Prima 13/01/2000
2 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 28/01/2000
3 AQUA PT. Tirta Investama 24/04/2000
4 SMAR PT. SMART 29/11/2000
5 TLKM PT. Telkom Tbk 14/12/2000
6 INTP PT. Indocement Tunggal Perkasa 3/1/2001
7 INTP PT. Indocement Tunggal Perkasa 6/2/2001
8 ISAT  Indosat Persero Tbk 23/05/2001
9 AALI PT. Astra Agro Lestari 2/10/2002
10 MYRX PT.Hanson Industri Utama 28/5/2003
11 

Akuisisi 
Saham 

BAT PT. BAT Indonesia 29/06/2005
12 DYNA PT.Dynaplast 5/1/2000
13 BATI  PT. BAT Indonesia Tbk 28/01/2000
14 BASS PT. Bahtera Admina Samudera 1/5/2001
15 SIMM PT. Surya Intindo Makmur 31/05/2001
16 MEDC PT. Medco Energi International Tbk 7/1/2002
17 GGRM PT. Gudang Garam Tbk 7/3/2002
18 JTPE PT. Jasuindo Tiga Perkasa 4/12/2003
19 

Akuisisi 
kas 

INDF PT. Indofood Sukses Makmur 15/09/2004
 

Akuisisi masing – masing perusahaan tersebut dilakukan pada 1 atau lebih 

perusahaan. Gambaran selengkapnya perusahaan yang melakukan akuisisi dapat 

dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.10 
Perusahaan Sampel Akuisisi Saham 

 
NO KODE PENGAKUISISI JENIS 

PERUSAHAAN TARGET 

1 RMBA PT. Trasindo Multi Prima Pengepakan PT. Bentoel Putra Prima 
        PT. Lestari Putra Sejati 
2 GGRM PT. Gudang Garam Tbk Rokok PT .Industri Soda 
3 AQUA PT. Tirta Investama Minuman PT. Wirabuana Intent 
        PT. Tirta Jayamas Unggul 
        Pt. Tirta Dewata Semesta 
4 SMAR PT. SMART Perkebunan PT. Inti Gerak Maju 
5 TLKM PT. Telkom Tbk Telekomunikasi PT. Multimedia Nusantara 
6 INTP PT. Indocement Tunggal Perkasa Semen PT Indocodeco Cement 
7 INTP PT. Indocement Tunggal Perkasa Semen PT. Dian Abadi 
        PT. Roda Maju Perkasa 
8 ISAT  Indosat Persero Tbk Telekomunikasi PT. Aplikanusa Lintas Serta 
9 AALI PT. Astra Agro Lestari Perkebunan PT. Sinar Tabiora 

10 MYRX PT.Hanson Industri Utama Tekstil PT.Cakrawira Bumi Mandala 
   Mayertex Indonesia     

11 BAT PT. BAT Indonesia Rokok PT.Rothmans of Pall Mall 
Indonesia 

 
Tabel 4.11 

Perusahaan Sampel Akuisisi Kas 
 

NO KODE  PENGAKUISISI 
JENIS 

PERUSAHAAN  TARGET 
1 DYNA PT.Dynaplast Plastik PT Sampak Unggul 
2 BATI  PT. BAT Indonesia Tbk Rokok PT. Wisma Karya Prasetya 
3 BASS PT. Bahtera Admina Samudera Perikanan PT. Intergalaxy Delta Fisheries 
4 SIMM PT. Surya Intindo Makmur Sepatu dan Tekstil PT. Anglo Sama Permata Motor 
5 MEDC PT. Medco Energi International Tbk Pertambangan PT. Apexindo Pratama Duta 
        PT. Medco Antareja 
6 GGRM PT. Gudang Garam Tbk Rokok PT. Karyadibya Mahardika 
7 JTPE PT. Jasuindo Tiga Perkasa Percetakan Dokumen PT. Djakarta Komputer Supplies 
8 INDF PT. Indofood Sukses Makmur Makanan PT. Surya rengo Containers 

 

Perusahaan yang melakukan akuisisi saham diantaranya adalah PT. 

Trasindo Multi Prima merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

pengepakan dan  melakukan akuisisi saham pada perusahaan PT. Bentoel Putra 
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Prima dan PT. Lestari Putra Sejati. Sedangkan PT. Gudang Garam Tbk 

merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang Rokok, mengakuisisi saham 

PT. Industri Soda.  PT. Tirta Investama perusahaan yang bergerak di bidang 

minuman kemasan, melakukan akuisisi saham pada PT. Wirabuana Intent, PT. 

Tirta Jayamas Unggul dan Pt. Tirta Dewata Semesta. PT. SMART perusahaan 

yang bergerak di bidang perkebunan melakukan akuisisi saham pada PT. Inti 

Gerak Maju.  PT. Telkom Tbk perusahaan yang bergerak di jasa Telekomunikasi 

melakukan akuisisi saham pada PT. Multimedia Nusantara. PT. Indocement 

Tunggal Perkasa yang memproduksi  semen melakukan akuisisi saham pada PT 

Indocodeco Cement. PT. Indocement Tunggal Perkasa perusahaan memproduksi 

Semen melakukan akuisisi saham pada PT. Dian Abadi dan PT. Roda Maju 

Perkasa. Indosat Persero Tbk perusahaan yang bergerak pada jasa telekomunikasi 

akuisisi saham pada PT. Aplikanusa Lintas Serta. PT. Astra Agro Lestari,  

perusahaan Perkebunan melakukan akuisisi saham pada PT. Sinar Tabiora.  

PT.Hanson Industri Utama, perusahaan industri Tekstil mengakuisisi saham 

PT.Cakrawira Bumi Mandala dan Mayertex Indonesia. Dan terakhir PT. BAT 

Indonesia, perusahaan Rokok yang melakukan akuisisi saham pada  PT.Rothmans 

of Pall Mall Indonesia. 

 Sedangkan perusahaan yang melakukan akuisisi kas diantaranya 

PT.Dynaplast Plastik, merupakan perusahaan plastik yang mengakuisisi PT 

Sampak Unggul.  PT. BAT Indonesia Tbk, perusahaan  rokok yang melakukan 

akuisisi kas pada PT. Wisma Karya Prasetya. Sedangkan PT. Bahtera Admina 

Samudera, perusahaan yang bergerak pada bidang perikanan melakukan akuisisi 
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pada PT. Intergalaxy Delta Fisheries. PT. Surya Intindo Makmur  perusahaan 

Sepatu dan Tekstil melakukan akuisisi kas pada PT. Anglo Sama Permata Motor. 

PT. Medco Energi International Tbk perusahaan yang bergerak pada industri 

pertambangan melakukan akuisisi kas pada PT. Apexindo Pratama Duta dan PT. 

Medco Antareja. PT. Gudang Garam Tbk, perusahaan yang bergerak pada industri 

rokok melakukan akuisisi kas pada PT. Karyadibya Mahardika. Kemudian PT. 

Jasuindo Tiga Perkasa perusahaan percetakan Dokumen melakukan akuisisi kas 

pada PT. Djakarta Komputer Supplies. Kemudian PT. Indofood Sukses Makmur  

perusahaan yang bergerak di bidang makanan melakukan akuisisi terhadap PT. 

Surya rengo Containers 

4.3. Analisis Model dan Pembuktian Hipotesis 

4.3.1. Analisis Model 

Penelitian ini menggunakan pendekatan event study, untuk menghitung 

pendapatan abnormal di sekitar tanggal akuisisi saham dan kas dari perusahaan 

sample dengan menggunakan market model. Langkah pertama adalah menentukan 

periode estimasi dan periode uji. Periode estimasi yang ditetapkan dalam 

penelitian ini adalah 60 hari perdagangan, sedangkan periode uji yang digunakan 

adalah 5 hari perdagangan sebelum dan sesudah akuisisi. Selanjutnya dilakukan 

perhitungan pendapatan saham selama periode estimasi dan uji. Kemudian 

menghitung pendapatan pasar  selama periode estimasi dan uji. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada  lampiran. 

Berdasarkan tingkat pendapatan saham individual dan tingkat pendapatan 

pasar selama periode estimasi dapat dihitung alpha dan beta masing-masing 
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sampel dengan menggunakan market model. Model ini merupakan persamaan 

linear regresi sederhana dengan pendapatan saham sebagai variabel terikat dan 

pendapatan pasar sebagai variabel bebas. Nilai alpha menunjukkan keuntungan 

bebas resiko, sedangkan nilai beta menunjukkan resiko pasar atau disebut juga 

resiko sistematis, yaitu resiko yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal 

perusahaan, sehingga menimbulkan kecenderungan harga saham bergerak dan 

resiko tersebut tidak dapat didiversifikasi. Selanjutnya nilai alpha dan beta 

masing-masing sampel digunakan untuk menghitung besarnya expected return 

selama periode uji. Expected return ini kemudaian dikurangkan dengan actual 

return untuk memperoleh abnormal return. Nilai abnormal return ini bisa positif 

atau negatif. Nilai abnormal return positif diperoleh jika nilai actual return lebih 

besar dari expected return, dan sebaliknya. 

4.3.2. Pembuktian Hipotesis Pertama : Perusahaan yang Melakukan 

Akuisisi Saham  

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaaan nilai Average Abnormal 

Return maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t satu rata-rata. 

Perhitungan yang digunakan untuk pengujian adalah didasarkan dari nilai rata-rata 

AAR dibagi dengan standar deviasi yang telah dibagi dengan akar jumlah sampel. 

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : AARt ≠ 0 ; ( terjadi pendapatan abnormal rata-rata yang signifikan sebelum 

dan  sesudah tanggal akuisisi pada perusahaan yang melakukan akuisisi 

saham). 
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Keputusan menerima atau menolak hipotesis adalah : 

1. Jika nilai t hitung dari hasil perhitungan mempunyai tingkat 

signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05 (p < 0,05) maka terjadi 

pendapatan rata – rata abnormal yang signifikan, atau dengan kata lain Ho 

ditolak. 

2. Jika nilai t hitung dari hasil perhitungan mempunyai tingkat 

signifikansinya lebih dari 0,05 ( p > 0,05) maka tidak terjadi pendapatan 

rata – rata abnormal yang signifikan, atau dengan kata lain Ho diterima. 

Hasil perhitungan uji t satu rata-rata selama periode uji dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.12 
Hasil Pengujian t Hitung pada Perusahaan Akuisisi Saham 

 
Hari ke Uji t Sig. Keputusan 

-5 -.321 .755 Terima Ho 
-4 -2.403 .037 Tolak Ho 
-3 -1.329 .213 Terima Ho 
-2 -2.454 .034 Tolak Ho 
-1 -1.500 .165 Terima Ho 
0 -2.528 .030 Tolak Ho 
1 .236 .818 Terima Ho 
2 -2.346 .041 Tolak Ho 
3 .294 .775 Terima Ho 
4 -2.298 .044 Tolak Ho 
5 -.735 .479 Terima Ho 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa AAR yang signifikan terjadi pada hari 

keempat, kedua sebelum event, kemudian pada saat terjadi event, hari kedua dan 

keempat setelah event. Dengan demikian H1 diterima dan Ho ditolak.  
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4.3.2.1. Cumulative Average Abnormal Return 

Cumulative Abnormal Return (CAAR) diperoleh dari penjumlahan nilai 

abnormal return di seluruh periode uji, untuk masing-masing perusahaan. Nilai 

CAAR selama periode uji dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.13 
Cumulative Average Abnormal Return Selama Periode Uji pada 

Perusahaan Akuisisi Saham 
 

Hari ke CAAR 
-5 -0.00226 
-4 -0.40349 
-3 -0.43197 
-2 -0.81553 
-1 -0.86067 
0 -1.29283 
1 -1.28651 
2 -1.66171 
3 -1.66461 
4 -2.03004 
5 -2.04738 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai CAAR negatif terjadi pada seluruh 

hari selama periode uji. Untuk lebih jelasnya pergerakan nilai CAAR selama 

periode uji dapat dilihat pada gambar berikut: 
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0
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Gambar 4.3 

 
 

60

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN AKUISISI ... Andhree P. N.



Pergerakan Cumulative Average Abnormal Return Perusahaan  
dengan Akuisisi Saham 

Berdasarkan grafik terlihat bahwa selama periode uji pergerakan CAAR 

cenderung terus menurun dari mulai sebelum event, pada saat event dan setelah 

pengumuman akuisisi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai CAAR maka dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji satu rata-rata. Perhitungan yang digunakan 

untuk pengujian adalah didasarkan dari nilai rata-rata CAAR dibagi dengan 

standar deviasi yang telah dibagi dengan akar jumlah sampel. Hipotesis yang 

diajukan untuk CAAR dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : CAARt ≠ 0 ; ( terdapat pendapatan abnormal rata-rata kumulatif positif yang 

signifikan sebelum dan sesudah tanggal event).  

Keputusan menerima atau menolak hipotesis adalah : 

1. Jika nilai t hitung dan tingkat signifikansinya kurang dari atau sama 

dengan 0,05 (p < 0,05) maka terjadi pendapatan rata – rata kumulatif 

abnormal positif yang signifikan, atau dengan kata lain Ho ditolak. 

2. Jika nilai t hitung dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 ( p > 0,05) 

maka tidak terjadi pendapatan rata – rata kumulatif abnormal positif yang 

signifikan, atau dengan kata lain Ho diterima. 
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Tabel 4.14 
Cumulative Average Abnormal Return Selama Periode Uji pada Perusahaan 

dengan Akuisisi Saham 
 
 

Hari ke Uji t Sig. Keputusan 
-5 -.321 .755 Terima Ho 
-4 -2.324 .042 Tolak Ho 
-3 -2.405 .037 Tolak Ho 
-2 -2.441 .035 Tolak Ho 
-1 -2.540 .029 Tolak Ho 
0 -2.555 .029 Tolak Ho 
1 -2.533 .030 Tolak Ho 
2 -2.501 .031 Tolak Ho 
3 -2.505 .031 Tolak Ho 
4 -2.470 .033 Tolak Ho 
5 -2.514 .031 Tolak Ho 

 
 Berdasarkan tabel, hampir semua CAAR bernilai negatif. Dan seluruh 

periode menolak Hipotesis Nol kecuali pada hari kelima sebelum event yang 

menerima Ho. 

4.3.3. Pembuktian Hipotesis Kedua : Perusahaan yang Melakukan Akuisisi 

Kas 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai Average Abnormal Return 

maka dilakukan pengujian dengan menggunakan uji t satu rata-rata. Perhitungan 

yang digunakan untuk pengujian adalah didasarkan dari nilai rata-rata AAR dibagi 

dengan standar deviasi yang telah dibagi dengan akar jumlah sampel. Sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: 

H1 : AARt ≠ 0 ; ( terjadi pendapatan abnormal rata-rata yang signifikan sebelum 

dan  sesudah tanggal akuisisi pada perusahaan yang melakukan akuisisi kas). 

Keputusan menerima atau menolak hipotesis adalah : 
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1. Jika nilai t hitung dari hasil perhitungan mempunyai tingkat 

signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05 (p < 0,05) maka terjadi 

pendapatan rata – rata abnormal yang signifikan, atau dengan kata lain Ho 

ditolak. 

2. Jika nilai t hitung dari hasil perhitungan mempunyai tingkat 

signifikansinya lebih dari 0,05 ( p > 0,05) maka tidak terjadi pendapatan 

rata – rata abnormal yang signifikan, atau dengan kata lain Ho diterima. 

Hasil perhitungan uji t satu rata-rata selama periode uji dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.15 
Hasil Pengujian t Hitung pada Perusahaan Akuisisi Kas 

 
Hari ke Uji t Sig. Keputusan 

-5 .936 .381 Terima Ho 
-4 -.110 .915 Terima Ho 
-3 -.382 .714 Terima Ho 
-2 .031 .976 Terima Ho 
-1 -.938 .379 Terima Ho 
0 -.191 .854 Terima Ho 
1 .356 .733 Terima Ho 
2 -.065 .950 Terima Ho 
3 -.715 .498 Terima Ho 
4 -.021 .984 Terima Ho 
5 -.486 .642 Terima Ho 

Tabel di atas menunjukkan bahwa AAR tidak ada yang signifikan di 

seluruh periode uji. Dengan demikian Ho diterima.  

4.3.3.1. Cumulative Average Abnormal Return 

Cumulative Abnormal Return (CAAR) diperoleh dari penjumlahan nilai 

abnormal return di seluruh periode uji, untuk masing-masing perusahaan. Nilai 

CAAR selama periode uji dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.16 

Cumulative Average Abnormal Return Selama Periode Uji pada 
Perusahaan Akuisisi Kas 

 
Hari ke CAAR 

-5 0.00971 
-4 -0.03730 
-3 -0.03936 
-2 -0.02629 
-1 -0.04091 
0 -0.12376 
1 -0.11351 
2 -0.14075 
3 -0.15416 
4 -0.16284 
5 -0.17015 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai CAAR negatif terjadi pada seluruh 

hari selama periode uji kecuali pada hari pertama event. Untuk lebih jelasnya 

pergerakan nilai CAAR selama periode uji dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.4 
Pergerakan Cumulative Average Abnormal Return Perusahaan  

dengan Akuisisi Kas 
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Berdasarkan grafik terlihat bahwa selama periode uji pergerakan CAAR 

cenderung terus menurun dari mulai sebelum event, pada saat event dan setelah 

pengumuman akuisisi. 

Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan nilai CAAR maka dilakukan 

pengujian dengan menggunakan uji satu rata-rata. Perhitungan yang digunakan 

untuk pengujian adalah didasarkan dari nilai rata-rata CAAR dibagi dengan 

standar deviasi yang telah dibagi dengan akar jumlah sampel. Hipotesis yang 

diajukan untuk CAAR dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : CAARt ≠ 0 ; ( terdapat pendapatan abnormal rata-rata kumulatif positif yang 

signifikan sebelum dan sesudah tanggal event).  

Keputusan menerima atau menolak hipotesis adalah : 

1. Jika nilai t hitung dan tingkat signifikansinya kurang dari atau sama 

dengan 0,05 (p < 0,05) maka terjadi pendapatan rata – rata kumulatif 

abnormal yang signifikan, atau dengan kata lain Ho ditolak. 

2. Jika nilai t hitung dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 ( p > 0,05) 

maka tidak terjadi pendapatan rata – rata kumulatif abnormal yang 

signifikan, atau dengan kata lain Ho diterima. 
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Tabel 4.17 
Cumulative Average Abnormal Return Selama Periode Uji pada Perusahaan 

dengan Akuisisi Kas 
 

Hari ke Uji t Sig. Keputusan 
-5 .936 .381 Terima Ho 
-4 -.088 .933 Terima Ho 
-3 -.093 .929 Terima Ho 
-2 -.031 .976 Terima Ho 
-1 -.047 .963 Terima Ho 
0 -.096 .926 Terima Ho 
1 -.086 .934 Terima Ho 
2 -.081 .938 Terima Ho 
3 -.088 .932 Terima Ho 
4 -.075 .942 Terima Ho 
5 -.079 .940 Terima Ho 

 
Berdasarkan tabel, hampir semua t hitung CAAR bernilai negatif kecuali 

pada hari pertama. Dan seluruh periode menerima Hipotesis Nol. 

4.3.4. Pembuktian Hipotesis Ketiga : Perbedaan AAR dan CAAR pada 

Perusahaan yang Melakukan Akuisisi Saham dan Kas 

 Untuk menguji hipotesis tersebut dilakukan pengujian dua sampel 

independent. Hipotesis yang diajukan untuk AAR dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : µAAR Saham ≠ µAAR Kas ; ( terdapat pendapatan abnormal rata-rata yang 

signifikan pada perusahaan dengan akuisisi saham dan akuisisi kas).  

Keputusan menerima atau menolak hipotesis adalah : 

1. Jika nilai t hitung dan tingkat signifikansinya kurang dari atau sama 

dengan 0,05 (p < 0,05) maka terjadi perbedaan pendapatan rata – rata 

abnormal yang signifikan, atau dengan kata lain Ho ditolak. 

2. Jika nilai t hitung dan tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 ( p > 0,05) 

maka tidak terjadi perbedaan pendapatan rata – rata abnormal yang 

signifikan, atau dengan kata lain Ho diterima.  
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 Dalam pengujian uji beda dua sampel bebas sebelum menentukan uji t 

yang digunakan dilakukan uji homogenitas dengan menggunakan uji Levene’s 

test. Jika signifikansi lebih dari 0,05 maka varians kedua kelompok homogen. Dan 

sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka varians kedua kelompok tidak homogen. 

Jika varians homogen maka t yang digunakan adalah pooled (equal varians 

assumed) dan jika tidak homogen t separated (equal varians not assumed).  

 Ketentuan tersebut juga berlaku untuk CAAR. Berikut hasil uji t 

selengkapnya pada AAR : 

Tabel 4.18 
Hasil Uji Beda Average Abnormal Return Selama Periode Uji pada 

Perusahaan dengan Akuisisi Saham dan Kas 
 

 
Periode Kelompok N Mean Uji t Sig. Keputusan

Kas 11 -.18612547 AAR  Saham 11 -.01546796 
-2.832 .017 Tolak Ho 

 
 Berdasarkan nilai AAR diketahui bahwa pada perusahaan dengan akuisisi 

saham, mempunyai AAR yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan dengan 

akuisisi kas. Sedangkan dari perhitungan uji statistik menunjukkan bahwa ada 

perbedaan antara AAR pada perusahaan yang melakukan akuisisi dengan metode 

pembayaran kas dan saham dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05. 

Dengan demikian Ho ditolak.  

 Kemudian untuk mengetahui perbedaan CAAR pada perusahaan akuisisi 

saham dan kas dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji Beda Cumulative Average Abnormal Return Selama Periode Uji 

pada Perusahaan dengan Akuisisi Saham dan Kas 
 

 
Periode Kelompok N Mean Uji t Sig. Keputusan 

Kas 11 -1.13609154 CAAR  Saham 11 -.09084668 -5.19 0.000 Tolak Ho 
 
 Berdasarkan nilai CAAR diketahui bahwa pada perusahaan dengan 

akuisisi saham, mempunyai CAAR yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan 

dengan akuisisi kas. Sedangkan dari perhitungan uji statistik menunjukkan bahwa 

ada perbedaan antara CAAR pada perusahaan yang melakukan akuisisi dengan 

metode pembayaran kas dan saham dengan tingkat lebih kecil dari 0,05. Dengan 

demikian Ho ditolak.   

4.4. Pembahasan 

4.4.1. Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal Return 

terhadap pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran saham 

Hasil pengujian sampel pada pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran saham menunjukkan bahwa terdapat Average Abnormal Return 

bergerak naik turun sampai selama event. Penurunan drastis terjadi pada hari 

keempat, kedua sebelum event, pada saat terjadi event, hari kedua, dan keempat 

setelah event. Sebaliknya disela – sela hari tersebut terjadi kenaikan namun tidak 

sampai menembus level positif  yang relatif tinggi.  Hal tersebut menunjukkan 

bahwa pasar merespon positif terhadap rencana manajemen untuk melakukan 

akuisisi. Namun demikian, reaksi tersebut bukan memberikan pendapatan yang 

signifikan terhadap return saham yang mereka miliki, dikarenakan data yang ada 
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menunjukkan return yang mereka miliki cenderung negative walaupun pada hari 

kedua dan keempat sesudah akuisisi menunjukkan hasil positif. 

Hal tersebut dipengaruhi bahwa perusahaan akuisitor cenderung 

menggunakan metode pembayaran dengan saham dikarenakan perusahaan target 

yang diakuisisi cenderung besar, dan kondisi kas dari perusahaan apabila 

dilakukan pembayaran dengan metode sebaliknya,yaitu metode kas akan 

mengurangi kas dari perusahaan akuisitor. Hal ini tentu, memberikan gambaran 

bahwa menngapa metode saham yang lebih dipilih. Kecenderungan hasil negatif 

atau pendapatan return yang lebih rendah dari yang diharapkan dipengaruhi oleh 

keadaaan eksternal dimana kondisi politik di tanah air pada tahun 2000 hingga 

2002 cenderung kurang menentu sebagai dampak pergantian pimpinan pemerintah 

dan elite politik dan berbagai peristiwa kerusuhan. Jadi keadaan yang cenderung 

negative, lebih disebabkan oleh keadaan pasar bursa pada waktu tersebut yang 

juga mengalami koreksi negatif. Namun demikian, rencana akuisisi tersebut juga 

merupakan bagian dari ekspansi yang harus dilakukan untuk memperbesar market 

dan kemudahan bagi perusahaan yang bersangkutan. Pada perusahaan Aqua 

dimana harus melakukan akuisisi pada perusahaan sejenis guna mendapatkan 

sumber air sehingga diharapkan dapat memperbesar kapasitas produksi, PT.BAT 

juga melakukan hal yang sama. 

Dapat disimpulkan bahwa pada grafik Average Abnormal Return (AAR) 

terdapat reaksi pasar dan tindakan tersebut mengandung informasi. Pada grafik 

yang cenderung negative, menunjukkan bahwa harapan oleh pasar lebih tinggi 

daripada kenyataan. Dengan demikian corporate action berupa pengumuman 
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akuisisi tersebut belum memberikan keuntungan atau gain. Grafik Average 

Abnormal Return (AAR) juga memberikan informasi bahwa pasar bereaksi secara 

cepat, hal tersebut dpat dilihat dari grafik yang bergerak naik turun  pada periode 

uji. Sedangkan berdasarkan grafik Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) 

menunjukkan bahwa harapan pasar terhadap corporate action berupa 

pengumuman akuisisi juga menurun atau negatif  

4.4.2. Average Abnormal Return dan Cumulative Average Abnormal Return 

terhadap pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran kas 

Hasil pengujian sampel terhadap metode pembayaran kas menunjukkan 

bahwa selama periode uji tidak terdapat Average Abnormal Return yang 

signifikan, investor cenderung memperoleh negative return. Fluktuasi Average 

Abnormal Return yang mengalami kegiatan luar biasa hanya terjadi pada hari – 

hari tertentu saja selama pengujian  ( hari -5 dan -1 dan +1 ) meskipun kenaikan 

tersebut tidak signifikan. Kejadian tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya 

gejolak  Abnormal Return saham yang di alami beberapa perusahaan tertentu. 

Nilai AAR positif tertinggi terjadi pada hari ke -5 dan mengalami puncaknya pada 

hari ke 1 setelah akuisisi. Namun, dalam rentang waktu pengumuman akuisisi 

tersebut lebih banyak direspon negatif oleh pasar sebagai investor. Hal tersebut 

diakibatkan sebagian besar perusahaan yang target yang akuisisi tidak dalam 

kondisi bagus dalam segi keuangan dan cenderung sebagai langkah untuk 

menyelamatkan perusahaan tersebut. Tidak adanya reaksi ini disebabkan pada 

perusahaan yang melakukan akuisisi dengan metode pembayaran kas cenderung 

di dominasi oleh perusahaan keluarga yang sedang mengalami kesulitan financial 
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dan harus dilakukan langkah penyelamatan. Hal inilah yang menyebabkan pasar 

merespon negatif. Padahal transaksi dengan kas cenderung di sukai dan 

memperoleh respon dari kedua belah pihak baik perusahaan akuisitor dan 

perusahaan target karena kemudahan administrasi, terlebih jumlah yang tidak 

terlalu besar. Hal ini merupakan indikasi bahwa perusahaan di Indonesia dalam 

hal perusahaan target merupakan perusahaan kecil atau yang sedang dalam 

masalah keuangan mudah untuk dilakukan akuisisi olenh perusahaan yang lebih 

besar terlebih apabila terdapat hubungan istimewa. Jadi akuisisi tersebut bisa jadi 

di dasari oleh motif konglomerasi. 

PT. Dynaplast Plastik, merupakan perusahaan plastik yang mengakuisisi 

PT Sampak Unggul dimana nilai kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut 

mencapai 99.8% sesuatu yang menunjukkan bahwa perusahaan ingin menguasai 

secara mayoritas menyeluruh (nilai kepemilikan saham hampir 100% ), PT. 

Medco Energi International Tbk perusahaan yang bergerak pada industri 

pertambangan melakukan akuisisi kas pada PT. Apexindo Pratama Duta dan PT. 

Medco Antareja dimana nilai kepemilikan saham sebesar 77% ,PT.Gudang Garam 

perusahaan yang bergerak pada industri rokok melakukan akuisisi kas pada PT. 

Karyadibya Mahardika sebesar Rp. 700.000.000 dimana untuk mengakuisisi asset 

tetap perusahaan tersebut guna mengembangkan fasilitas mesin sigaret kretek 

rendah tar dan nikotin. Akuisisi tersebut dikategorikan memiliki benturan 

kepentingan dikarenakan direksi memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan 

akuisitor. Kemudian PT. Jasuindo Tiga Perkasa perusahaan percetakan Dokumen 

melakukan akuisisi kas pada PT. Djakarta Komputer Supplies dengan prosentase 
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saham sebesar 99% serta perusahaan tersebut memiliki hubungan istimewa. 

Kemudian PT. Indofood Sukses Makmur  perusahaan yang bergerak di bidang 

makanan melakukan akuisisi terhadap PT. Surya rengo Containers sebanyak 60% 

di mana sebelumnya perusahaan target merupakan afiliasi dengan PT.PWI 

perusahaan investasi asal Inggris yang telah diakuisisi juga sebanyak 100%. Hal 

tersebut semakain memberikan alasan bahwa sebagian perusahaan yang diakuisisi 

masih memiliki hubungan kerja atau hubungan istimewa di mana terdapat 

hubngan  keluarga. 

 Berdasarkan hasil analisa pada keseluruhan perusahaan sampel perusahaan 

yang melakukan akuisisi dengan metode pembayaran kas selama periode uji tidak 

terdapat Average Abnormal Return dan  Cumulative Average Abnormal Return 

yang berarti di sekitar tanggal pengumuman akuisisi. Hasil penelitian secara 

umum menerima Ho dan menolak H1 yang berarti tidak terdapat  Average 

Abnormal Return dan  Cumulative Average Abnormal Return signifikan disekitar 

pengumuman akuisisi tersebut. 

 Sehingga bisa dikatakan pasar kurang merespon positif akuisisi tersebut, 

atau dapat dapat dikatakan bahwa pengumuman tersebut memberikan sinyalemen 

negatif. Kurangnya respon akan rencana akuisisi tersebut, dimungkinkan karena 

akuisisi akan memberikan pengaruh negatif bagi perusahaan akuisitor seperti 

resiko hutang perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan akan menanggung 

beban hutang yang tinggi berpotensi mengurangi net profit yang didapatkan, 

dengan asumsi pembiayaan akuisisi ini dibiayai dengan hutang. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa pengumuman akuisisi merupakan informasi yang tidak dapat 
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dimanfaatkan investor dalam mengambil keputusan membeli saham. Dengan 

demikian, pengumuman akuisisi tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan 

saham perusahaan akuisitor. 

 Dapat disimpulkan bahwa pada grafik Average Abnormal Return (AAR) 

terdapat reaksi pasar dan tindakan tersebut mengandung informasi. Pada grafik 

yang cenderung negatif, menunjukkan bahwa harapan oleh pasar lebih tinggi 

daripada kenyataan. Pergerakan grafik AAR tersebut  mencapai ekuilibrium pada 

hari ke-5 setelah pengumuman akuisisi.Hal tersebut menunjukkan pasar bereaksi 

secara lambat. Dengan demikian corporate action berupa pengumuman akuisisi 

tersebut belum memberikan keuntungan atau gain. Sedangkan berdasarkan grafik 

Cumulative Average Abnormal Return (CAAR) menunjukkan bahwa harapan 

pasar terhadap corporate action berupa pengumuman akuisisi juga menurun atau 

negatif 

4.4.3. Perbedaan Average Abnormal Return dan Cumulative Average 

Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran kas dan metode pembayaran saham 

Hasil pengujian sampel perusahaan dengan Average Abnormal Return dan 

Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan 

metode pembayaran kas dan metode pembayaran saham menggunakan uji beda 

rata – rata, menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan selama periode uji, 

yaitu pada to atau saat pengumuman rencana akuisisi dilakukan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa pengumuman tersebut mendapat respon dalam hal pemilihan 

metode pembayaran akuisisi yang akan dilakukan. Metode kas cenderung 
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dipergunakan dalam transaksi di mana perusahaan target lebih kecil dalam 

permodalan dan nilai perusahaan. Sedangkan metode saham dipergunakan apabila 

perusahaan target lebih besar dal hal permodalan dan nilai perusahaan, sehingga 

dana kas tidak mencukupi apabila dilakukan dengan metode kas. Beberapa faktor 

yang mempengaruhi ada beberapa hal : seperti keadaan kas dari perusahaan 

akuisitor dan yang akan diakuisisi, kepentingan akan perusahaan akuisitor, serta 

hasil sinergi yang diharapkan dari akuisisi tersebut. Karena akuisisi merupakan 

salah satu bentuk ekspansi perusahaan dimana hasil tersebut diharapkan 

memberikan nilai tambah perusahaan. Kelebihan dengan adanya corporate action 

tersebut berupa penambahan pangsa pasar, kemampuan distribusi dan jaringan. 

Padahal transaksi dengan kas cenderung di sukai dan memperoleh respon dari 

kedua belah pihak baik perusahaan akuisitor dan perusahaan target karena 

kemudahan administrasi, terlebih jumlah yang tidak terlalu besar. Hal ini 

merupakan indikasi bahwa perusahaan di Indonesia dalam hal perusahaan target 

merupakan perusahaan kecil atau yang sedang dalam masalah keuangan mudah 

untuk dilakukan akuisisi olenh perusahaan yang lebih besar terlebih apabila 

terdapat hubungan istimewa. Jadi akuisisi tersebut bisa jadi di dasari oleh motif 

konglomerasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 Setelah dilakukan penelitian terkait dengan event study mengenai reaksi 

pasar pada peristiwa akuisisi saham maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

7. Terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return terhadap 

pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran saham pada perusahaan 

akuisitor yaitu pada hari keempat, kedua, pada saat event (hari 0), hari 

pertama dan ketiga setelah event dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. 

Disamping itu juga terdapat reaksi pasar melalui Cumulative Average 

Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran 

saham pada perusahaan akuisitor yaitu seluruh hari periode uji kecuali pada 

hari pertama sebelum event dengan tingkat signifikansi kurang dari 

0,05.Dapat disimpulkan bahwa pada grafik Average Abnormal Return (AAR) 

terdapat reaksi pasar dan tindakan tersebut mengandung informasi. Pada 

grafik yang cenderung negative, menunjukkan bahwa harapan oleh pasar lebih 

tinggi daripada kenyataan. Dengan demikian corporate action berupa 

pengumuman akuisisi tersebut belum memberikan keuntungan atau gain. 

Grafik Average Abnormal Return (AAR) juga memberikan informasi bahwa 

pasar bereaksi secara cepat, hal tersebut dpat dilihat dari grafik yang bergerak 

naik turun  pada periode uji. Sedangkan berdasarkan grafik Cumulative 

Average Abnormal Return (CAAR) menunjukkan bahwa harapan pasar 
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terhadap corporate action berupa pengumuman akuisisi juga menurun atau 

negatif  

8. Tidak terdapat reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan Cumulative 

Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan metode 

pembayaran kas pada perusahaan akuisitor  

Dapat disimpulkan bahwa pada grafik Average Abnormal Return (AAR) 

terdapat reaksi pasar dan tindakan tersebut mengandung informasi. Pada 

grafik yang cenderung negatif, menunjukkan bahwa harapan oleh pasar lebih 

tinggi daripada kenyataan. Pergerakan grafik AAR tersebut  mencapai 

ekuilibrium pada hari ke-5 setelah pengumuman akuisisi.Hal tersebut 

menunjukkan pasar bereaksi secara lambat. Dengan demikian corporate 

action berupa pengumuman akuisisi tersebut belum memberikan keuntungan 

atau gain. Sedangkan berdasarkan grafik Cumulative Average Abnormal 

Return (CAAR) menunjukkan bahwa harapan pasar terhadap corporate action 

berupa pengumuman akuisisi juga menurun atau negatif 

9. Terdapat perbedaan reaksi pasar melalui Average Abnormal Return dan 

Cumulative Average Abnormal Return terhadap pengumuman akuisisi dengan 

menggunakan metode pembayaran kas dengan metode pembayaran saham di 

perusahaan akuisitor  
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5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang diuraikan, dapat disarankan : 

3. Pada  penelitian selanjutnya mengenai Reaksi Pasar terhadap 

pengumuman akuisisi dengan metode pembayaran saham dan kas 

diharapkan untuk melakukan uji EPS dan PER perusahaan yang akan 

melakukan akuisisi untuk lebih memperdalam analisis terhadap reaksi 

tersebut dikarenakan kondisi di Indonesia hampir sebagian besar 

perusahaan dalam melakukan akuisisi dengan latar belakang 

konglomerasi. 

4. Untuk penelitian selanjutnya periode penelitian data lebih diperpanjang 

agar penelitian mengenai reaksi pasar terhadap pengumuman akusisi dapat 

lebih mendalam terutama akuisisi secara kas karena kecenderungan 

akuisisi dengan metode pembayaran tersebut sebagian besar karena 

konglomerasi, sehingga apabila data lebih banyak maka hasil akan lebih 

akurat. 
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Lampiran untuk mencari nilai alpha dan beta 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt RMBAa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: RMBAb. 
 

Model Summary

.203a .041 .025 .089984180
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt RMBAa. 
 

ANOVAb

.020 1 .020 2.495 .120a

.470 58 .008

.490 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt RMBAa. 

Dependent Variable: RMBAb. 
 

Coefficientsa

.013 .012 1.042 .302
1.100 .696 .203 1.580 .120

(Constant)
Rmt RMBA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: RMBAa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt
GGRM

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: GGRMb. 
 

Model Summary

.103a .011 -.006 .022673176
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt GGRMa. 
 

ANOVAb

.000 1 .000 .622 .434a

.030 58 .001

.030 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt GGRMa. 

Dependent Variable: GGRMb. 
 

Coefficientsa

-.001 .003 -.339 .736
-.055 .070 -.103 -.789 .434

(Constant)
Rmt GGRM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: GGRMa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt AQUAa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: AQUAb. 
 

Model Summary

.145a .021 .004 .049819828
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt AQUAa. 
 

ANOVAb

.003 1 .003 1.241 .270a

.144 58 .002

.147 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt AQUAa. 

Dependent Variable: AQUAb. 
 

Coefficientsa

.012 .007 1.898 .063
-.453 .407 -.145 -1.114 .270

(Constant)
Rmt AQUA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AQUAa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt SMARa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: SMARb. 
 

Model Summary

.090a .008 -.009 .025727315
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt SMARa. 
 

ANOVAb

.000 1 .000 .472 .495a

.038 58 .001

.039 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt SMARa. 

Dependent Variable: SMARb. 
 

Coefficientsa

-.007 .003 -2.156 .035
-.149 .216 -.090 -.687 .495

(Constant)
Rmt SMAR

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: SMARa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt TLKMa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: TLKMb. 
 

Model Summary

.754a .568 .560 .016799748
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt TLKMa. 
 

ANOVAb

.022 1 .022 76.205 .000a

.016 58 .000

.038 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt TLKMa. 

Dependent Variable: TLKMb. 
 

Coefficientsa

-.002 .002 -.762 .449
1.249 .143 .754 8.730 .000

(Constant)
Rmt TLKM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: TLKMa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt INTPa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: INTPb. 
 

Model Summary

.146a .021 .004 .153290541
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt INTPa. 
 

ANOVAb

.030 1 .030 1.264 .265a

1.363 58 .023
1.393 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt INTPa. 

Dependent Variable: INTPb. 
 

Coefficientsa

.011 .020 .579 .565
2.077 1.848 .146 1.124 .265

(Constant)
Rmt INTP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: INTPa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt INTPa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: INTPb. 
 

Model Summary

.505a .255 .242 .023878395
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt INTPa. 
 

ANOVAb

.011 1 .011 19.887 .000a

.033 58 .001

.044 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt INTPa. 

Dependent Variable: INTPb. 
 

Coefficientsa

-.002 .003 -.704 .484
1.384 .310 .505 4.459 .000

(Constant)
Rmt INTP

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: INTPa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt ISATa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ISATb. 
 

Model Summary

.313a .098 .082 .029061329
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt ISATa. 
 

ANOVAb

.005 1 .005 6.296 .015a

.049 58 .001

.054 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt ISATa. 

Dependent Variable: ISATb. 
 

Coefficientsa

.000 .004 .086 .932

.614 .245 .313 2.509 .015
(Constant)
Rmt ISAT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ISATa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

87

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN AKUISISI ... Andhree P. N.



 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt AALIa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: AALIb. 
 

Model Summary

.730a .534 .526 .020310672
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt AALIa. 
 

ANOVAb

.027 1 .027 66.354 .000a

.024 58 .000

.051 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt AALIa. 

Dependent Variable: AALIb. 
 

Coefficientsa

-.002 .003 -.731 .467
1.627 .200 .730 8.146 .000

(Constant)
Rmt AALI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: AALIa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt MYRXa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MYRXb. 
 

Model Summary

.048a .002 -.015 .198868204
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt MYRXa. 
 

ANOVAb

.005 1 .005 .135 .714a

2.294 58 .040
2.299 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt MYRXa. 

Dependent Variable: MYRXb. 
 

Coefficientsa

.031 .026 1.192 .238

.729 1.982 .048 .368 .714
(Constant)
Rmt MYRX

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MYRXa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt BATIa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: BATIb. 
 

Model Summary

.201a .040 .024 .036405361
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt BATIa. 
 

ANOVAb

.003 1 .003 2.445 .123a

.077 58 .001

.080 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt BATIa. 

Dependent Variable: BATIb. 
 

Coefficientsa

-.005 .005 -.974 .334
-.659 .422 -.201 -1.564 .123

(Constant)
Rmt BATI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: BATIa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt DYNAa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: DYNAb. 
 

Model Summary

.035a .001 -.016 .035051795
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt DYNAa. 
 

ANOVAb

.000 1 .000 .071 .791a

.071 58 .001

.071 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt DYNAa. 

Dependent Variable: DYNAb. 
 

Coefficientsa

.007 .005 1.450 .153

.079 .295 .035 .266 .791
(Constant)
Rmt DYNA

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: DYNAa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

91

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi REAKSI PASAR TERHADAP PENGUMUMAN AKUISISI ... Andhree P. N.



 
 
Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt BATIa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: BATIb. 
 

Model Summary

.164a .027 .010 .088290142
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt BATIa. 
 

ANOVAb

.013 1 .013 1.611 .209a

.452 58 .008

.465 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt BATIa. 

Dependent Variable: BATIb. 
 

Coefficientsa

.026 .011 2.313 .024

.313 .246 .164 1.269 .209
(Constant)
Rmt BATI

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: BATIa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt BASSa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: BASSb. 
 

Model Summary

.372a .139 .124 .099651376
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt BASSa. 
 

ANOVAb

.093 1 .093 9.331 .003a

.576 58 .010

.669 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt BASSa. 

Dependent Variable: BASSb. 
 

Coefficientsa

.002 .013 .167 .868
-2.322 .760 -.372 -3.055 .003

(Constant)
Rmt BASS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: BASSa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt SIMMa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: SIMMb. 
 

Model Summary

.783a .614 .607 .012395852
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt SIMMa. 
 

ANOVAb

.014 1 .014 92.124 .000a

.009 58 .000

.023 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt SIMMa. 

Dependent Variable: SIMMb. 
 

Coefficientsa

-.001 .002 -.905 .369
1.082 .113 .783 9.598 .000

(Constant)
Rmt SIMM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: SIMMa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt MEDC
a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: MEDCb. 
 

Model Summary

.074a .006 -.012 .016025297
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt MEDCa. 
 

ANOVAb

.000 1 .000 .323 .572a

.015 58 .000

.015 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt MEDCa. 

Dependent Variable: MEDCb. 
 

Coefficientsa

.002 .002 .871 .387
-.106 .186 -.074 -.569 .572

(Constant)
Rmt MEDC

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: MEDCa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt
GGRM

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: GGRMb. 
 

Model Summary

.718a .515 .506 .020847774
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt GGRMa. 
 

ANOVAb

.027 1 .027 61.553 .000a

.025 58 .000

.052 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt GGRMa. 

Dependent Variable: GGRMb. 
 

Coefficientsa

-.001 .003 -.228 .821
1.747 .223 .718 7.846 .000

(Constant)
Rmt GGRM

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: GGRMa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt JTPEa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: JTPEb. 
 

Model Summary

.138a .019 .002 .046996817
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt JTPEa. 
 

ANOVAb

.002 1 .002 1.130 .292a

.128 58 .002

.131 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt JTPEa. 

Dependent Variable: JTPEb. 
 

Coefficientsa

.006 .006 1.014 .315
-.553 .520 -.138 -1.063 .292

(Constant)
Rmt JTPE

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: JTPEa. 
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Regression 
 
 

Variables Entered/Removedb

Rmt INDFa . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: INDFb. 
 

Model Summary

.007a .000 -.017 .024083682
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Rmt INDFa. 
 

ANOVAb

.000 1 .000 .003 .957a

.034 58 .001

.034 59

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Rmt INDFa. 

Dependent Variable: INDFb. 
 

Coefficientsa

.001 .003 .290 .773
-.017 .322 -.007 -.054 .957

(Constant)
Rmt INDF

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: INDFa. 
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T-Test  AAR Akuisisi dengan Metode Saham 
 
 

One-Sample Statistics

11 -.010965 .113257408 .034148393
11 -.658843 .909373247 .274186350
11 -.047704 .119040022 .035891917
11 -.672022 .908181139 .273826916
11 -.067324 .148858502 .044882527
11 -.686206 .900269025 .271441324
11 .00346314 .048647143 .014667666
11 -.628270 .888056824 .267759207
11 .00475995 .053767970 .016211653
11 -.624898 .902059827 .271981271
11 -.024632 .111107717 .033500237

AAR hari ke - 5
AAR hari ke - 4
AAR hari ke - 3
AAR hari ke - 2
AAR hari ke - 1
AAR hari ke - 0
AAR hari ke  1
AAR hari ke  2
AAR hari ke  3
AAR hari ke  4
AAR hari ke  5

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

 
One-Sample Test

-.321 10 .755 -.01096453 -.087052 .06512283
-2.403 10 .037 -.65884276 -1.26977 -.047917
-1.329 10 .213 -.04770386 -.127676 .03226831
-2.454 10 .034 -.67202191 -1.28215 -.061898
-1.500 10 .165 -.06732410 -.167329 .03268040
-2.528 10 .030 -.68620612 -1.29102 -.081397

.236 10 .818 .00346314 -.029218 .03614474
-2.346 10 .041 -.62827007 -1.22487 -.031665

.294 10 .775 .00475995 -.031362 .04088176
-2.298 10 .044 -.62489817 -1.23091 -.018886

-.735 10 .479 -.02463185 -.099275 .05001133

AAR hari ke - 5
AAR hari ke - 4
AAR hari ke - 3
AAR hari ke - 2
AAR hari ke - 1
AAR hari ke - 0
AAR hari ke  1
AAR hari ke  2
AAR hari ke  3
AAR hari ke  4
AAR hari ke  5

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0
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T-Test CAAR Akuisisi dengan Metode Saham 
 
 
 

One-Sample Statistics

11 -.010965 .113257408 .034148393
11 -.669807 .955980724 .288239034
11 -.717511 .989508926 .298348167
11 -1.38953 1.888230380 .569322881
11 -1.45686 1.902667525 .573675844
11 -2.14306 2.781731742 .838723678
11 -2.13960 2.801369877 .844644798
11 -2.76787 3.670820050 1.106793889
11 -2.76311 3.658737223 1.103150780
11 -3.38801 4.548969334 1.371565860
11 -3.41264 4.502458544 1.357542329

CAAR hari ke - 5
CAAR hari ke - 4
CAAR hari ke - 3
CAAR hari ke - 2
CAAR hari ke - 1
CAAR hari ke - 0
CAAR hari ke  1
CAAR hari ke  2
CAAR hari ke  3
CAAR hari ke  4
CAAR hari ke  5

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

 
One-Sample Test

-.321 10 .755 -.01096453 -.087052 .06512283
-2.324 10 .042 -.66980729 -1.31204 -.027571
-2.405 10 .037 -.71751115 -1.38227 -.052750
-2.441 10 .035 -1.389533 -2.65806 -.121003
-2.540 10 .029 -1.456857 -2.73509 -.178628
-2.555 10 .029 -2.143063 -4.01186 -.274270
-2.533 10 .030 -2.139600 -4.02159 -.257614
-2.501 10 .031 -2.767870 -5.23396 -.301780
-2.505 10 .031 -2.763110 -5.22108 -.305137
-2.470 10 .033 -3.388008 -6.44405 -.331969
-2.514 10 .031 -3.412640 -6.43743 -.387847

CAAR hari ke - 5
CAAR hari ke - 4
CAAR hari ke - 3
CAAR hari ke - 2
CAAR hari ke - 1
CAAR hari ke - 0
CAAR hari ke  1
CAAR hari ke  2
CAAR hari ke  3
CAAR hari ke  4
CAAR hari ke  5

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0
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T-Test AAR Akuisisi dengan Metode Kas 
 
 
 

One-Sample Statistics

8 .00970710 .029346459 .010375540
8 -.047004 1.207772511 .427012066
8 -.002063 .015279553 .005402138
8 .01307189 1.205937892 .426363431
8 -.014619 .044078456 .015584087
8 -.082857 1.224531447 .432937245
8 .01025351 .081551721 .028832887
8 -.027238 1.192632242 .421659173
8 -.013415 .053071667 .018763668
8 -.008675 1.191842560 .421379978
8 -.007309 .042575961 .015052875

AAR hari ke - 5
AAR hari ke - 4
AAR hari ke - 3
AAR hari ke - 2
AAR hari ke - 1
AAR hari ke - 0
AAR hari ke  1
AAR hari ke  2
AAR hari ke  3
AAR hari ke  4
AAR hari ke  5

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean

 
One-Sample Test

.936 7 .381 .00970710 -.014827 .03424135
-.110 7 .915 -.04700371 -1.05673 .96271937
-.382 7 .714 -.00206256 -.014837 .01071147
.031 7 .976 .01307189 -.995117 1.021261

-.938 7 .379 -.01461931 -.051470 .02223120
-.191 7 .854 -.08285678 -1.10659 .94087713
.356 7 .733 .01025351 -.057925 .07843246

-.065 7 .950 -.02723837 -1.02430 .96982713
-.715 7 .498 -.01341516 -.057784 .03095386
-.021 7 .984 -.00867507 -1.00508 .98773024
-.486 7 .642 -.00730908 -.042903 .02828532

AAR hari ke - 5
AAR hari ke - 4
AAR hari ke - 3
AAR hari ke - 2
AAR hari ke - 1
AAR hari ke - 0
AAR hari ke  1
AAR hari ke  2
AAR hari ke  3
AAR hari ke  4
AAR hari ke  5

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0
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T-Test CAAR Akuisisi dengan Metode Kas 
 
 

One-Sample Statistics

8 .00970710 .029346459 .010375540
8 -.037297 1.203735530 .425584778
8 -.039359 1.202376396 .425104252
8 -.026287 2.403472805 .849755959
8 -.040907 2.436630980 .861479144
8 -.123763 3.654965707 1.292225518
8 -.113510 3.718413477 1.314657693
8 -.140748 4.908989830 1.735589999
8 -.154163 4.935704426 1.745035035
8 -.162838 6.121712732 2.164352293
8 -.170148 6.126406990 2.166011964

CAAR hari ke - 5
CAAR hari ke - 4
CAAR hari ke - 3
CAAR hari ke - 2
CAAR hari ke - 1
CAAR hari ke - 0
CAAR hari ke  1
CAAR hari ke  2
CAAR hari ke  3
CAAR hari ke  4
CAAR hari ke  5

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

 
One-Sample Test

.936 7 .381 .00970710 -.014827 .03424135
-.088 7 .933 -.03729662 -1.04364 .96905147
-.093 7 .929 -.03935917 -1.04457 .96585265
-.031 7 .976 -.02628729 -2.03564 1.983066
-.047 7 .963 -.04090660 -2.07798 1.996168
-.096 7 .926 -.12376338 -3.17939 2.931864
-.086 7 .934 -.11350987 -3.22218 2.995162
-.081 7 .938 -.14074824 -4.24477 3.963270
-.088 7 .932 -.15416341 -4.28052 3.972189
-.075 7 .942 -.16283848 -5.28072 4.955041
-.079 7 .940 -.17014756 -5.29195 4.951657

CAAR hari ke - 5
CAAR hari ke - 4
CAAR hari ke - 3
CAAR hari ke - 2
CAAR hari ke - 1
CAAR hari ke - 0
CAAR hari ke  1
CAAR hari ke  2
CAAR hari ke  3
CAAR hari ke  4
CAAR hari ke  5

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0
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