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AllSTRAKSI 

Penlsahaan publik yang sahamnya tercalat di Bursa Efek Jakm1a 
mempunyai kewajiban untllk menyampaikan laporan yang bersifat rutin m3upun 
laporan berkala tentang peristiwa penting yang berhubllngan dengan 
perkembangan penlsahaan. salah satunya adalah peristiwa akuisisi. Pelistiwa 
akllisisi yang dialami oleh penlsahaan pllblik yang bersifat infonnatif akan 
mempengaruhi keputllsan investor dalam melakukan transaksi di pasar modal 
yang dapat dilihal melalui penlbahan volume perdagangan saham. Reaksi pasar 
terhadap peristiwa akuisisi dapat berupa peningkatan mauplln penunman volume 
perdagangan saham di sekitar tanggal akuisisi. Volume perdagangan saham 
penlsahaan publik yang melakukan akuisisi akan meningkat bila penlsahaan yang 
diakuisisi diperkirakan memberikan sinergi, dan sebaJiknya. 

Penelitian illi bertujuan untuk melihat reaksi pasar yang bcrupa perubahan 
volmne perdagangan saham sehubungan dengan terjadinya peristiwa akuisisi 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak tiga puluh enam emiten Bursa Efek 
Jakm1a yang mcngul1lumkwl dan melaksanakan akuisisi tahull 1992 1996 
dengan periode pengujiall selama sepuluh hari sebelum dan scplllllh hari seslldah 
tanggal akllisisi. Tanggal akuisisi yang digunakan adalah tanggal penglunwnan 
akllisisi dan tanggal pelaksanaan akuisisi. Dalam pengujian ini dilakukan uji t dua 
sisi dengan a = 5 % dan d.f. =9. Pengujian akan dilakukan secars parsial dimana 
pcrusahaan dikelompokkan menurut JASICA dan seeara simultan. 

Volume perdagangan saham periode sebelum dengan periode sesudah 
tanggal pengumuman akuisisi yang diuji secara parsial menunjukkan tidak 
terdapat pcrbedaan yang signifikan, kecuali pengujian terhadap kelompok industri 
dasar kimia yang mellunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. PCllgujian 
secara simllltan juga memmjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam 
volume pcrdagangan saham antara periode sebelum dengan periode sesudah 
tanggal pengumuman akuisisi. 

Volume pcrdagangan saham perioue scbclum uengan periodc sesudah 
tanggal pelaksanaan akuisisi yang diuji seeara parsial memmjllkkan tidak terdapat 
perbedaall yang signifikan. dcmikian juga dalmn pengujian sccara simuitan 
menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam volume pcrdagangan 
saham antara periode scbclum dcngan pcriodc sesudah tanggal penglll11l1l1lan 
akuisisi. 

Volume perdagangan saham yang tidak berbeda sccara sibrnifikan antara 
periode sebelum dengan periode seslldah tanggal pengumuman akuisisi mallpun 
tanggal pelaksanaan akuisisi menunjllkkan bahwa aktivitas akuisisi yang 
dilakukan emiten tidak mempunyai pengaruh signifikan lerhadap pengambilan 
kcputllsall invcstasi investor. Bukti empiris yang menllnjukkan bahwa volume 
perdagangan sallam tidak berbeda signifikan antara periode s~beh~ dengan 
penode sesudah tanggal akuisisi ini me~e~lukan pene~itian lebth la~J~tt untuk 
mencari faktor-faktor penyebabnya. Selam Int perlu dtlakukan penelttlan yang 
mempertimbangkan kondisi internal perusahaan, perkembangan industri dan 
ekonomi makro terhadap transaksi saham. 
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