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INTISARI 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan reaksi pasar atas 

pengumuman merger dan akuisisi yang dilihat dari perbandingan abnormal return 

pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, menganalisis 

perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas dengan saham serta 

perbedaan reaksi pasar atas status perusahaan target publik dengan privat. Selain 

itu, penelitian ini menganalisis mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

reaksi pasar pada perusahaan yang melakukan merger dan akusisi. Subyek dalam 

penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) yang melakukan strategi merger dan akuisisi periode 2013-2015. Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 40 perusahaan yang dipilih menggunakan metode 

purposive sampling. Alat analisis yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Rank 

Test, Mann Whitney dan Analisis Regresi Berganda. 

 Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa terjadi 

reaksi pasar atas pengumuman merger dan akuisisi pada masa sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi, tidak terdapat perbedaan reaksi pasar 

atas metode pembayaran kas dengan saham, tidak terdapat perbedaan reaksi pasar 

atas status perusahaan target publik dan privat serta ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap reaksi pasar. 

 

Kata kunci: Merger dan Akuisisi, Reaksi Pasar, Metode Pembayaran, Status 

Perusahaan Target dan Ukuran Perusahaan 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze how the market reaction to the announcement 

of mergers and acquisitions and compare the abnormal return before and after 

the announcement of mergers and acquisitions, analyze differences on the market 

reaction towards the announcement of merger and acquisitions cash and shares 

payment methods, and differences on the market reaction towards the 

announcement of merger and acquisitions public and private target company 

status. In addition, this study also analyzes the influence of the firm size on the 

market reaction towards the announcement of merger and acquisition. The 

subjects of this study are public companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange (IDX), which persued a strategy of mergers and acquisitions from 2013 

to 2015 period. The sample of this study are 40 companies selected using 

purposive sampling method. The analysis is done using Wilcoxon Singed Rank 

Test, Mann Whitney and Analysis Multiple Regression. 

The analysis shows that there is market reaction towards the 

announcement of merger and acquisitions before and after announcement of 

mergers and acquisitions, there is no differences on the market reaction towards 

the announcement of merger and acquisitions cash and shares payment methods, 

and there is no differences on the market reaction towards the announcement of 

merger and acquisitions public and private target company status. In addition, the 

firm size has positive significant effect to market reaction towards the 

announcement of merger and acquisitions. 

 

Keywords: Mergers and Acquisitions, Market Reaction, Firm Size, Payment 

Methods, Target Company Status. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan di dalam dunia usaha saat ini yang semakin ketat dapat 

mempengaruhi kondisi ekonomi suatu  perusahaan. Perusahaan dengan modal 

yang cukup dapat melakukan berbagai cara untuk tetap bertahan dan 

berkembang, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki cukup modal 

memiliki risiko gagal yang lebih besar dalam melanjutkan kegiatan 

operasionalnya. Hal ini membuat para pelaku bisnis mengambil langkah 

strategis untuk tetap bertahan atau bahkan berkembang lebih besar. Salah satu 

cara yang dapat dilakukan oleh pelaku bisnis untuk tetap bertahan yaitu 

dengan melakukan ekspansi bisnis. 

Ekspansi bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

mengembangkan dan memperluas cakupan usaha untuk menjadi lebih 

kompetitif, mencapai efisiensi, dan meningkatkan profit perusahaan. Terdapat 

dua bentuk ekspansi, yaitu ekspansi internal dan ekspansi eksternal. Ekspansi 

internal dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan menambah 

kapasitas produksi atau membuat divisi baru. Sedangkan ekspansi eksternal 

dapat dilakukan dengan penggabungan usaha seperti merger atau akuisisi. 

Merger dan akuisisi sebagai salah satu strategi yang efektif dan efisien 

untuk melakukan perluasan usaha di perusahaan publik dikarenakan dengan 

dilakukannya merger dan akuisisi maka perusahaan dapat lebih cepat masuk 
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ke pasar yang baru tanpa harus membangun usaha dari awal. Dibandingkan 

dengan ekspansi internal yang harus membangun unit bisnis baru dari awal. 

Meskipun demikian, strategi merger dan akuisisi tidak dapat terlepas dari 

permasalahannya seperti biaya yang dikeluarkan selama proses merger dan  

akuisisi cukup mahal dan hasil yang belum tentu sesuai dengan yang 

diharapkan. Dalam Al-Quran Q.S. Sad ayat 34 tertulis: 

Artinya: 

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu 

dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. 

Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu 

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali 

orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat 

sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; 

maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan 

bertaubat. 

Berdasarkan pada ayat diatas, mengandung makna bahwa dalam 

berserikat atau bekerjasama harus dilaksanakan dengan adil, suka sama suka 

serta tidak merugikan salah satu pihak. Seperti halnya dalam melakukan 

strategi merger dan akuisisi harus didasarkan pada kesepakatan kedua belah 
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pihak yaitu perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target yang nantinya 

diharapkan akan memberikan sinergi bagi kedua belah pihak. 

Pengumuman mengenai merger dan akuisisi dapat memberikan sinyal 

tertentu kepada pasar bahwa akan adanya sinergi atau nilai tambah dan juga 

prospek masa depan yang lebih bagus sebagai dampak positif dari 

dilakukannya strategi merger dan akuisisi. Selanjutnya pasar akan bereaksi 

terhadap informasi yang didapat dari pengumuman merger dan akuisisi 

tersebut. Penelitian yang meneliti mengenai reaksi pasar dilakukan oleh 

Astria (2013) yang mengungkapkan bahwa adanya perbedaan abnormal 

return yang signifikan pada masa sebelum dengan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi, hal ini membuktikan bahwa pasar bereaksi atas 

pengumuman merger dan akuisisi. 

Reaksi pasar merupakan respon dari pasar atas suatu informasi yang 

baru saja diterima. Pelaku pasar akan merespon informasi mengenai merger 

dan akuisisi dengan respon positif untuk kabar baik ataupun respon negatif 

untuk kabar buruk. Apabila pengumuman atas merger dan akuisisi tersebut 

mengandung informasi dan dianggap sebagai kabar baik oleh investor, seperti 

prospek perusahaan yang akan membaik setelah dilakukannya merger dan 

akuisisi, maka investor akan tertarik membeli saham tersebut, dengan adanya 

aksi beli ini membuat volume perdagangan saham meningkat dan harga 

saham perusahaan pun menjadi meningkat.  

Meningkatnya harga saham disekitar tanggal pengumuman merger dan 

akuisisi ini menunjukkan adanya reaksi pasar atas pengumuman merger dan 
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akuisisi, dan pengumuman merger dan akuisisi tersebut dianggap sebagai  

respon positif yang ditandai dengan adanya abnormal return positif. 

Abnormal return positif merupakan selisih lebih dari return yang benar-benar 

diterima oleh investor dengan return yang diharapkan diterima investor. 

Maka dari itu, tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk menganalisis reaksi 

pasar akibat dari adanya pengumuman merger dan akuisisi yang dilihat dari 

perbedaan nilai abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman merger 

dan akuisisi. 

Banyak penelitian di Indonesia maupun penelitian di negara lain yang 

telah dilakukan untuk menganalisis kegiatan merger dan akuisisi seperti 

menguji perbedaan abnormal return yang diperoleh sebagai akibat dari 

pengumuman merger dan akuisisi. Astria (2013) mengungkapkan bahwa 

adanya perbedaan abnormal return yang signifikan pada masa sebelum 

dengan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, hal ini membuktikan 

bahwa pasar bereaksi atas pengumuman merger dan akuisisi. Isa dan Lee 

(2011) meneliti reaksi pasar di pasar saham Malaysia menyatakan bahwa 

mengakuisisi perusahaan dapat memberikan abnormal return positif yang 

signifikan pada hari pengumuman merger dan akuisisi (hari H) dan pada H+1 

pengumuman merger dan akuisisi. Gunawan dan Sukartha (2013) 

menyebutkan bahwa terdapat peningkatan kinerja pasar yang tidak signifikan 

untuk 1 tahun sesudah merger dan akuisisi namun signifikan untuk periode 2 

tahun. 
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Namun, hasil penelitian yang dilakukan Edward (2012) menunjukkan 

bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan abnormal return yang 

signifikan pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya dan 

Wiagustini (2015) mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan abnornal 

return signifikan sesudah dan sebelum pengumuman merger. Penelitian 

serupa yang hasilnya menunjukkan tidak adanya reaksi pasar atas 

pengumuman merger dan akuisisi diungkapkan oleh Novaliza dan Djajanti 

(2013), Tarigan dan Pratomo (2015), Auqie (2013), Andini et al. (2015), dan 

Ramadhariyansyah dan Suwitho (2013). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

berbagai hal. Pada umumnya, penelitian sebelumnya meneliti mengenai 

perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi. Namun pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk meneliti 

mengenai perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas dengan metode 

pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi, serta meneliti 

perbedaaan status perusahaan target publik dengan status perusahaan target 

privat dalam strategi merger dan akuisisi. Selain itu, peneliti mencoba 

meneliti faktor yang mempengaruhi reaksi pasar pada perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi, seperti ukuran perusahaan.  

Metode pembayaran yang dapat digunakan dalam merger dan akuisisi 

ada 2 macam, yaitu pembayaran dengan kas dan pembayaran dengan saham. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fuller et al. (2002) menyebutkan bahwa 
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terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada metode pembayaran 

yang digunakan yaitu kas, saham dan kombinasi keduanya. Hal ini 

ditunjukkan dari nilai CAR untuk kas 2,56%, 3,23 untuk saham dan 3,33% 

untuk kombinasi keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Lee 

(2011) menunjukkan bahwa penawaran akuisisi dengan kas lebih disukai oleh 

investor daripada dengan saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai cumulative 

abnormal return (CAR) pada metode pembayaran kas lebih tinggi (2,85%) 

daripada CAR pada metode pembayaran dengan saham (-0,52%). Namun 

penelitian oleh Gunawan dan Surakartha (2013) memberikan hasil yang 

berlawanan, bahwa kinerja pasar perusahaan yang menggunakan saham 

sebagai metode pembayaran merger dan akuisisi lebih baik daripada metode 

pembayaran dengan kas.  

Kemudian peneliti ingin meneliti mengenai perbedaan reaksi pasar atas 

status perusahaan target pubik dengan status perusahaan target privat dalam 

strategi merger dan akuisisi. Fuller et al. (2002) menyebutkan bahwa terdapat 

perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada status perusahaan target dalam 

akuisisi yaitu publik, privat dan cabang. Hal ini ditunjukkan dari perolehan 

CAR masing-masing perusahaan, yaitu -1,00% untuk publik, 2,08% untuk 

privat dan 2,75% untuk perusahaan cabang. Isa dan Lee (2011) serta 

Gunawan dan Surakartha (2013) sepakat bahwa mengakuisisi perusahaan 

publik memberikan cumulative abnormal return yang lebih tinggi daripada 

mengakuisisi perusahaan privat. 
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Faktor yang dapat mempengaruhi reaksi pasar yaitu informasi 

mengenai ukuran perusahaan. Menurut Isa dan Lee (2011) mengakuisisi 

perusahaan yang relatif besar dapat memberikan cumulative abnormal return 

positif signifikan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Edward (2012) 

menunjukkan bahwa kenaikan abnormal return yang signifikan terjadi pada 

perusahaan yang berkapitalisasi kecil. Perbedaan yang lainnya terletak pada 

pengambilan sampel yang lebih luas tidak hanya pada satu perusahaan saja, 

tetapi seluruh perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi pada periode 

2013-2015. 

 

B. Batasan Masalah Penelitian 

Batasan pada penelitian ini terletak pada penelitian yang dilakukan pada 

perusahaan yang melakuan merger dan akuisisi. Alasan menggunakan 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi dikarenakan penelitian ini 

bertujuan untuk melihat perbedaan reaksi pasar dari suatu informasi yang 

dipublikasikan ke pasar. Tindakan merger dan akuisisi merupakan sebuah 

keputusan yang cukup besar dan mengandung informasi yang dapat 

mempengaruhi pasar serta membentuk sebuah reaksi pasar. Peneliti ingin 

melihat perbedaan reaksi pasar atas informasi yang didapat dari 

diumumkannya strategi merger dan akuisisi beserta dengan metode 

pembayaran yang digunakan dan status perusahaan target dalam strategi 

merger dan akuisisi serta melihat faktor yang mempengaruhi reaksi pasar itu 

sendiri, yaitu ukuran perusahaan target. 



8 

 

 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas pengumuman merger dan 

akuisisi pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi? 

2. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas 

dengan metode pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi? 

3. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar atas status perusahaan target 

publik dengan status perusahaan target privat dalam strategi merger dan 

akuisisi? 

4. Apakah terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar 

pada perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menguji bagaimana reaksi pasar disekitar tanggal pengumuman 

merger dan akuisisi. Apakah terdapat perbedaan reaksi pasar sebelum dan 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi.  

2. Untuk menguji perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas 

dengan metode pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi. 

3. Untuk menguji perbedaan reaksi pasar atas status perusahaan target publik 

dengan status perusahaan target privat dalam strategi merger dan akuisisi. 
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4. Untuk menguji pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar 

perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan bukti empiris mengenai perbedaan reaksi pasar disekitar 

tanggal pengumuman merger dan akuisisi. 

2. Memberikan bukti empiris mengenai perbedaan reaksi pasar atas metode 

pembayaran (kas dengan saham) dan status perusahaan target (publik dan 

privat) dalam strategi merger dan akuisisi.  

3. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap reaksi pasar perusahaan yang melakukan strategi merger dan 

akuisisi. 

4. Memberikan kontribusi pada pengembangan Ilmu Akuntansi Keuangan 

khususnya yang berhubungan dengan strategi merger dan akuisisi. 

5. Sebagai bahan pertimbangan kepada pelaku pasar dalam mengambil 

keputusan investasi ketika terdapat informasi pengumuman merger dan 

akuisisi.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Merger dan Akuisisi. 

Kondisi perekonomian dengan persaingannya untuk mempertahankan 

bisnis perusahaan mendorong semakin aktifnya transaksi di pasar modal, 

sehingga memicu para pelaku usaha untuk menata kembali asetnya melalui 

merger dan akuisisi. Merger merupakan salah satu strategi perusahaan untuk 

mengembangkan dan menumbuhkan perusahaan. Merger berasal dari kata 

merger (latin) yang artinya bergabung, bersama, berkombinasi yang 

menyebabkan hilangnya identitas akibat penggabungan ini. Merger diartikan 

penggabungan usaha dari dua atau lebih perusahaan yang pada akhirnya 

bergabung kedalam salah satu perusahaan yang telah ada sebelumnya, 

sehingga menghilangkan salah satu perusahaan yang melakukan merger. 

Dengan kata lain, merger merupakan kesepakatan dua atau lebih perusahaan 

untuk bergabung, dimana hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebagai 

badan hukum sedangkan yang lainnya menghentikan aktivitasnya. 

Akuisisi merupakan penggabungan usaha antara perusahaan 

pengakuisisi dengan satu atau lebih perusahaan target, dengan cara 

mengambil alih sebagian atau keseluruhan saham perusahaan target atau 

dalam jumlah yang dianggap cukup agar akuisitor dapat melakukan
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pengendalian manajemen pada perusahaan target. Berbeda dengan merger 

yang salah satu perusahaan dihapuskan, dalam akuisisi perusahaan target 

tetap dipertahankan keberadaannya (Widjaja, 2002) 

Tujuan dilakukannya strategi merger dan akuisisi pada umumnya untuk 

mendapatkan sinergi atau nilai tambah dalam jangka panjang. Sinergi 

merupakan kemampuan dua atau lebih perusahaan untuk menciptakan nilai 

yang lebih besar ketika mereka melakukan penggabungan usaha daripada 

capaian ketika berdiri sendiri-sendiri (Tarigan dan Pratomo, 2015). 

Selain bertujuan untuk memperoleh sinergi, strategi merger dan akuisisi 

juga bertujuan untuk memperoleh tambahan dana, meningkatkan 

pertumbuhan perusahaan, mengurangi pesaing dan meningkatkan 

keterampilan manajemen. Namun strategi ini juga menimbulkan banyak 

permasalahan seperti posisi keuangan yang memburuk karena pembayaran 

strategi merger dan akuisisi menggunakan kas dari hasil pinjaman, perlunya 

mempekerjakan tenaga kerja baru, perbedaan budaya antara perusahaan 

pengakuisisi dengan perusahaan target, dan biaya yang sangat mahal untuk 

proses merger dan akuisisi karena disebabkan oleh banyaknya pihak yang 

terlibat seperti brokers investment bankers, law firms dan accounting firms. 

Tidak mudahnya membentuk suatu perusahaan hasil merger dan akuisisi ini 

membuat tidak semua perusahaan mengalami peningkatan kinerja keuangan 

dan kinerja pasar pasca dilakukannya strategi merger dan akuisisi (Suta, 

2000). 
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2. Teori Sinyal. 

Teori sinyal atau sering disebut dengan signalling theory menyatakan 

bahwa perusahaan akan cenderung untuk mengumumkan ke pasar tentang 

keadaan perusahaannya yang sedang ada dalam kondisi yang baik dalam 

bentuk sinyal informasi dan nantinya pasar akan merespon atas sinyal 

tersebut (Hartono, 2015). Reaksi atas sinyal yang berikan oleh perusahaan ini 

nanti akan tercermin dari adanya perubahan harga saham karena ada aktivitas 

perdagangan saham yang meningkat atau menurun.  

Salah satu informasi yang dipublikasikan oleh perusahaan ke pasar 

yaitu pengumuman mengenai strategi merger dan akuisisi. Pengumuman 

mengenai strategi merger dan akuisisi memberikan sinyal ke pasar baik itu 

sinyal positif maupun negatif yang kemudian muncul reaksi pasar. Apabila 

strategi merger dan akuisisi tersebut dianggap sebagai kabar baik yang akan 

memberikan sinergi bagi perusahaan maka, informasi tersebut dianggap 

sebagai sinyal positif. Namun, apabila pengumuman strategi merger dan 

akuisisi tersebut dianggap sebagai kabar buruk, pelaku pasar berfikiran 

strategi tersebut dapat memberikan dampak buruk, maka informasi tersebut 

dianggap sebagai sinyal negatif. 

 

3. Teori Keagenan.  

Teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara manajemen 

perusahaan yang bertindak sebagai agen dan pemilik perusahaan atau 

pemegang saham sebagai principal. Agen dan principal terhubung dalam 
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suatu kontrak dimana principal memberikan kewenangan kepada agen untuk 

mengelola perusahaan atas nama principal.   

Teori keagenan juga menjelaskan tentang pengungkapan informasi 

perusahaan yang dilakukan oleh manajer. Pemegang saham merupakan pihak 

yang membutuhkan informasi perusahaan, termasuk prospek perusahaan di 

masa mendatang. Sedangkan manajer adalah pihak yang mengelola dan 

mempublikasikan informasi mengenai perusahaan baik informasi keuangan 

ataupun non keuangan (Wardani, 2012). 

Perusahaan dalam menyampaikan informasi kepada pemegang saham 

dapat menimbulkan asimetri informasi karena manajer mempunyai semua 

informasi mengenai perusahaan sedangkan pemegang saham memiliki 

informasi yang terbatas. Asimetri informasi ini juga dapat terjadi dalam 

penyampaian informasi mengenai akan dilakukannya strategi merger dan 

akuisisi. 

 

4. Studi Peristiwa. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi peristiwa (event study), 

penelitian studi peristiwa dilakukan untuk mengetahui reaksi pasar terhadap 

suatu peristiwa tertentu yang informasinya disampaikan dalam bentuk 

pengumuman (Hartono, 2015). Event study dapat digunakan untuk menguji 

kandungan informasi dari suatu pengumuman, apakah pasar akan bereaksi 

atas informasi tersebut atau tidak, seberapa cepat pasar bereaksi atas 

informasi yang diberikan, dan apakah pasar dapat dikatakan efisien atas 
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adanya pengumuman informasi tertentu. Reaksi pasar ditunjukkan dengan 

adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Semakin cepat 

informasi baru yang masuk tercermin pada harga sekuritas, maka semakin 

efisien pasar modal tersebut.  

Jangka waktu penentuan jendela pengamatan (event window) 

tergantung dari jenis peristiwanya. Apabila peristiwa tersebut merupakan 

peristiwa yang nilai ekonomisnya mudah ditentukan oleh investor, maka 

periodenya pendek dikarenakan investor akan bereaksi dengan cepat. 

Contohnya seperti pada pengumuman laba dan pengumuman dividen. Namun 

untuk peristiwa yang sulit ditentukan nilai ekonomisnya oleh investor, maka 

jendela pengamatannya menjadi lebih panjang, salah satunya pengumuman 

merger dan akuisisi (Hartono, 2015). 

 

5. Efisiensi Pasar. 

Terdapat beberapa definisi mengenai efisiensi pasar, tetapi Husnan 

(2009) lebih memfokuskan pengertian efisiensi pasar sebagai pasar yang 

harga sekuritas-sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang 

relevan. Terdapat tiga bentuk efisiensi pasar menurut Husnan (2009): 

a. Bentuk Efisiensi yang Lemah (Weak Form Efficiency). 

Keadaan dimana harga sekuritas mencerminkan semua informasi 

yang ada pada catatan harga di waktu yang lalu. Pemodal tidak dapat 

memperoleh tingkat keuntungan diatas normal dengan menggunakan 

trading rules yang berdasarkan informasi harga di waktu lalu. 
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b. Bentuk Efisiensi Setengah Kuat (Semi Strong). 

Keadaan dimana harga sekuritas tidak hanya mencerminkan harga di 

waktu yang lalu, tetapi semua informasi yang dipublikasikan. Ada 

berbagai macam jenis informasi yang dipublikasikan, seperti: 

(1) Informasi hanya mempengaruhi harga sekuritas yang 

mengumumkan informasi tersebut, yang biasanya merupakan 

peristiwa yang terjadi di perusahaan (corporate event). 

Contohnya pengumuman laba, pembagian dividen, pergantian 

pemimpin, dan pengumuman merger dan akuisisi. 

(2) Informasi yang mempengaruhi harga beberapa perusahaan 

seperti peraturan pemerintah untuk sektor tertentu. Hal ini tidak 

hanya mempengaruhi satu perusahaan saja namun untuk semua 

perusahaan di sektor tertentu. 

(3) Informasi yang mempengaruhi harga semua perusahaan. 

Contohnya regulasi yang mengatur bahwa semua perusahaan 

harus melaporkan laporan arus kas. Hal ini berlaku untuk semua 

perusahaan yang terdaftar di pasar saham 

c. Bentuk Efisiensi yang Kuat (Strong Form). 

Harga tidak hanya mencerminkan semua informasi yang di 

publikasikan, tetapi juga informasi yang bisa didapatkan dari analisa 

fundamental tentang perusahaan dan perekonomian. Pada pasar 

modal seperti ini, harga selalu wajar dan tidak ada investor yang 

mampu memperoleh perkiraan yang lebih baik tentang harga saham 



16 

 

 

Pengumuman mengenai merger dan akuisisi termasuk dalam 

efisiensi pasar secara informasi bentuk setengah kuat, dimana informasi 

yang dipublikasikan ini merupakan pengumuan dari perusahaan emiten dan 

hanya akan mempengaruhi harga saham dari perusahaan yang 

mempublikasikanya. Pasar dikatakan efisien setengah kuat jika harga saham 

secara penuh mencerminkan semua informasi yang dipublikasikan (Fama, 

1970) 

 

6. Reaksi Pasar atas Pengumuman Merger dan Akuisisi. 

Publikasi mengenai merger dan akuisisi yang dilakukan perusahaan ke 

pasar dimaksudkan untuk memberitahukan adanya peristiwa tertentu 

(company action). Hal ini dapat diintepretasikan sebagai suatu sinyal tertentu 

yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.  

Pada saat informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah 

menerima informasi tersebut, pelaku pasar terlebih dahulu menganalisis 

informasi tersebut dan menginterpretasikan sebagai sinyal baik atau sinyal 

buruk untuk memperkirakan besarnya dampak dari informasi tersebut 

terhadap harga sekuritas (Febyanti, 2014). Analisis terhadap informasi perlu 

dilakukan karena ketersediaan informasi saja tidak cukup untuk menjamin 

adanya reaksi pasar. Jika pengumuman mengandung informasi, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada saat pengumuman tersebut diterima oleh 

pasar. Reaksi pasar tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari 
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sekuritas yang bersangkutan. Reaksi pasar ini diukur dengan menggunakan 

return sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return.   

 

B. Hipotesis 

1. Reaksi Pasar pada Perusahaan Pengakuisisi. 

Return adalah salah satu faktor yang mendorong investor untuk 

berinvestasi dan merupakan imbalan atas keberaniannya untuk menanggung 

risiko yang dilakukan. Abnormal retun sering digunakan dalam penelitian 

untuk menganalisis reaksi pasar sebagai akibat dari adanya informasi tertentu, 

salah satunya mengenai pengumuman merger dan akuisisi (Hartono, 2015) 

Abnormal return merupakan selisih (positif atau negatif) antara 

pengembalian yang diperoleh investor (actual return) dengan pengembalian 

yang diharapkan investor (expected return) disekitar tanggal pengumuman 

merger dan akuisisi. Besarnya abnormal return dinilai guna menentukan 

dampak informasi yang baru dirilis, salah satunya pengumuman mengenai 

akuisisi (Andini et al., 2015). Suatu peristiwa yang mengandung informasi 

akan memberikan abnormal return kepada investor. Sebaliknya peristiwa 

yang tidak mengandung informasi tidak akan memberikan abnormal return 

kepada investor (Hartono, 2015). 

Reaksi pasar atas pengumuman merger dan akuisisi tercermin dalam 

positive abnormal return jika informasi mengandung kabar baik, sebaliknya 

reaksi pasar dengan negative abnormal retun artinya informasi tersebut 

mengandung kabar buruk (Tandelilin, 2010). 
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Astria (2013) mengungkapkan bahwa adanya perbedaan abnormal 

return yang signifikan pada masa sebelum dengan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi, hal ini membuktikan bahwa pasar bereaksi atas 

pengumuman merger dan akuisisi. Isa dan Lee (2011) meneliti reaksi pasar di 

pasar saham Malaysia menyatakan bahwa mengakuisisi perusahaan dapat 

memberikan abnormal return positif yang signifikan pada hari pengumuman 

merger dan akuisisi (hari H) dan pada H+1 pengumuman merger dan akuisisi. 

Penelitian serupa yang menunjukkan adanya perbedaan abnorml return ketika 

terdapat pengumuman merger dan akuisisi seperti Gunawan dan Surakartha 

(2013) yang menyatakan ada peningkatan kinerja pasar signifikan setelah 

adanya pengumuman merger dan akuisisi.  

Namun penelitian yang dilakukan oleh Edward (2012) yang meneliti 

mengenai analisis reaksi pasar atas pengumuman merger dan akuisisi 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan abnormal 

return saham harian perusahaan pengakuisisi untuk periode 10 hari sebelum 

dan 10 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Penelitian serupa 

yang hasilnya menunjukkan tidak adanya reaksi pasar atas pengumuman 

merger dan akuisisi diungkapkan oleh Novaliza dan Djajanti (2013), Tarigan 

dan Pratomo (2015), Auqie (2013), Andini et al. (2015), Ramadhariyansyah 

dan Suwitho (2013) serta Dananjaya dan Wiagustini (2015). Berdasarkan 

kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 
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H1: Terdapat perbedaan reaksi pasar atas pengumuman merger dan 

akuisisi pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi 

 

2. Metode Pembayaran Kas dan Saham pada Transaksi Merger dan 

Akuisisi. 

Metode pembayaran menjadi salah satu faktor eksternal yang menjadi 

bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan dalam 

berinvestasi. Pemilihan metode pembayaran yang tepat sangat penting untuk 

dipertimbangkan agar dapat memberi keuntungan bagi perusahaan baik 

perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target. Selain itu, metode 

pembayaran yang digunakan dalam strategi merger dan akuisisi memberikan 

gambaran mengenai tingkat kemampuan dan kapabilitas perusahaan 

pengakuisisi serta menunjukkan ekspektasi pasar mengenai sinergi yang 

dihasilkan dari strategi merger dan akuisisi.  

Pengumuman mengenai strategi merger dan akuisisi beserta metode 

pembayaran yang digunakan, memberikan informasi kepada pasar yang 

kemudian pasar akan menganalisis informasi tersebut sebagai sinyal positif 

ataupun sinyal negatif. Metode pembayaran yang digunakan dalam 

melakukan strategi merger dan akuisisi dapat mempengaruhi cumulative 

abnormal return.  
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Terdapat berbagai metode pembayaran yang dapat digunakan pada 

transaksi merger dan akuisisi. Metode pembayaran menjadi 3 macam, yaitu 

kas, hutang, saham atau kombinasi ketiganya. 

a. Kas. 

Uang tunai yang dibayarkan perusahaan pengakuisisi terhadap 

perusahaan target pada saat transaksi merger dan akuisisi. Biasanya 

pembayaran secara tunai dilakukan pada perusahaan yang memiliki 

uang tunai dalam jumlah yang cukup besar. 

b. Hutang. 

Pembayaran dengan hutang ini terjadi ketika perusahaaan 

pengakuisisi membayar secara tunai namun sebagian besar berasal 

dari pinjaman kepada pihak ketiga. Transaksi ini sering disebut 

dengan laverage buy out. 

c. Saham. 

Pembayaran dengan saham terjadi ketika pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi menyerahkan sejumlah sahamnya kepada 

pemegang saham perusahaan target dan begitupula sebaliknya, 

pemegang saham perusahaan target juga menyerahkan sejumlah 

sahamnya kepada pemegang saham perusahaan pengakuisisi sesuai 

dengan harga saham yang telah disepakati. 

d. Kombinasi Kas, Hutang dan Saham.  

Kombinasi ketiga metode pembayaran tersebut dapat dilakukan 

ketika perusahaan pengakuisisi tidak memiliki cukup kas untuk 



21 

 

 

membayar semua dengan kas, tidak ingin menggunakan seluruh 

sahamnya dan tidak ingin menggunakan seluruh hutangnya untuk 

transaksi merger dan akuisisi. 

Pada penelitian ini peneliti hanya membedakan metode pembayaran 

menjadi 2 macam, yaitu metode pembayaran kas dan metode pembayaran 

saham. Hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Gunawan dan Sukartha (2013). 

Masing-masing metode pembayaran memiliki kelebihan dan 

kekurangannya sendiri-sendiri. Risiko gagal dalam pembayaran 

menggunakan saham akan ditanggung penuh oleh pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target sedangkan kegagalan 

pembayaran dengan kas akan ditanggung penuh oleh pemegang saham 

perusahaan pengakuisisi. Pembayaran dengan kas dikenakan pajak sedangkan 

pembayaran dengan saham bebas dari pajak. Namun pembayaran dengan kas 

lebih mudah dilakukan karena tidak harus mendapatkan persetujuan dari 

pemegang saham layaknya pembayaran menggunakan saham. Pembayaran 

dengan kas dapat menggambarkan likuiditas perusahaan yang baik sedangkan 

pembayaran dengan saham dapat mencerminkan bahwa perusahaan target 

ingin mempertahankan kepemilikan pada perusahaan hasil merger dan 

akuisisi. Penelitian yang dilakukan oleh Fuller et al. (2002) yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada 

metode pembayaran yang digunakan yaitu kas, saham dan kombinasi 
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keduanya. Hal ini ditunjukkan dari nilai CAR untuk kas 2,56%, 3,23% untuk 

saham dan 3,33% untuk kombinasi keduanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Lee (2011) menunjukkan bahwa 

penawaran akuisisi dengan kas lebih disukai oleh investor daripada dengan 

saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai cumulative abnormal return (CAR) 

pada metode pembayaran kas lebih tinggi (2,85%) daripada CAR pada metode 

pembayaran dengan saham (-0,52%). Namun penelitian oleh Gunawan dan 

Surakartha (2013) memberikan hasil yang berlawanan, bahwa kinerja pasar 

perusahaan yang menggunakan saham sebagai metode pembayaran merger 

dan akuisisi lebih baik daripada metode pembayaran dengan kas. Berdasarkan 

kajian teoritis dan penelitian terdahulu, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H2: Terdapat perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas 

dengan metode pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi 

 

3. Status Perusahaan Target (Publik dan Privat) pada Strategi Merger dan 

Akuisisi. 

Status perusahaan target menjadi salah satu faktor eksternal yang 

menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam mengambil keputusan 

dalam berinvestasi. Pengumuman mengenai strategi merger dan akuisisi 

beserta status perusahaan target yang akan diakuisisi, memberikan informasi 
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kepada pasar yang kemudian pasar akan menganalisis informasi tersebut 

sebagai sinyal positif ataupun sinyal negatif.  

Status perusahaan target dalam strategi merger dan akuisisi dapat 

bermacam-macam, seperti perusahaan publik, privat, ataupun kombinasi 

keduanya. Perusahaan publik merupakan perusahaan yang sudah listing di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya diperjualbelikan kepada 

masyarakat umum. Sedangkan pada perusahaan privat sahamnya tidak 

diperdagangkan dan kepemilikannya seringkali merupakan keluarga terdekat 

(Isa dan Lee, 2011). 

Perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan 

publik sebagai perusahaan target memiliki kemudahan dalam mengakses 

informasi yang diinginkan dibandingkan dengan perusahaan privat 

dikarenakan saham perusahaan privat tidak diperdagangkan sehingga tidak 

ada informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat umum dan sulit untuk 

melakukan penilaian pada saat dilakukannya merger dan akuisisi (Gunawan 

dan Surakartha, 2013). Proses merger dan akuisisi dengan perusahaan publik 

memberikan sinyal positif dan dianggap sebagai kabar baik oleh pelaku pasar 

karena semua informasi sudah tersedia untuk publik sehingga pelaku pasar 

lebih mudah untuk menganalisis apakah strategi merger dan akuisisi tersebut 

akan memberikan dampak baik atau buruk kepada perusahaan pengakuisisi. 

Sedangkan mengakuisi perusahaan privat cenderung memiliki kesulitan 

dalam mengakses informasi sehingga investor mengalami keraguan dalam 

melakukan keputusan investasi. Fuller et al. (2002) menyebutkan bahwa 



24 

 

 

terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada status perusahaan target 

dalam akuisisi yaitu publik, privat dan cabang. Hal ini ditunjukkan dari 

perolehan CAR masing-masing perusahaan, yaitu -1,00% untuk publik, 2,08% 

untuk privat dan 2,75% untuk perusahaan cabang. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Isa dan Lee (2011) 

menunjukkan bahwa mengakuisisi perusahaan publik memberikan cumulative 

abnormal return yang lebih besar daripada mengakuisisi perusahaan privat. 

Sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Lee (2011), penelitian 

yang dilakukan oleh Gunawan dan Surakartha (2013) juga menunjukkan 

bahwa kinerja pasar perusahaan setelah merger dan akuisisi dengan 

perusahaan publik sebagai perusahaan target lebih baik daripada dengan 

perusahaan privat atau kombinasi keduanya. Berdasarkan pada kajian teoritis 

dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

 

H3: Terdapat perbedaan reaksi pasar atas status perusahaan target 

privat dengan status perusahaan target publik dalam strategi merger dan 

akuisisi 

 

4. Ukuran Perusahaan pada Perusahaan Target. 

Ukuran relatif perusahaan target untuk strategi merger dan akuisisi 

merupakan salah satu faktor yang menentukan besarnya cumulative abnormal 

return yang diperoleh perusahaan pengakuisisi. Mengakuisisi perusahaan 

yang berukuran relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan pengakuisisi 
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sendiri akan menghasilkan nilai tambah yang kecil bagi perusahaan 

pengakuisisi. Oleh karena itu, masuk akal apabila ukuran dari perusahaan 

target berhubungan dengan jumlah keuntungan yang akan didapatkan 

perusahaan pengakuisisi (Isa dan Lee, 2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Lee (2011) menunjukkan hasil 

bahwa mengakuisisi perusahaan dengan ukuran perusahaan yang besar 

cenderung menghasilkan cumulative abnormal return yang lebih besar dari 

pada mengakuisisi perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hasil analisis 

regresi juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berhubungan positif 

signifikan, yang berarti bahwa semakin besar ukuran perusahaan target, 

semakin besar pula nilai tambah pada perusahaan pengakuisisi.  

Berbeda dari hasil penelitian Isa dan Lee (2011), penelitian yang 

dilakukan oleh Edward (2012) menunjukkan hasil bahwa tingkat keuntungan 

yang diperoleh investor tidak jauh berbeda sesudah dilakukannya merger dan 

akuisisi pada perusahaan berkapitalisasi besar. Hal ini ditunjukkan dengan 

tidak adanya perubahan abnormal return yang signifikan. Berdasarkan pada 

kajian teoritis dan penelitian sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

 

H4: Terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar 

pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi 
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C. Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. 1. 

Model Penelitian 1 

Perbedaan Reaksi Pasar Sebelum dan Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. 2. 

Model Penelitian 2 

Perbedaan Reaksi Pasar atas Metode Pembayaran (Kas dengan Saham) dalam 

Strategi Merger dan Akuisisi 
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GAMBAR 2. 3. 

Model Penelitian 3 

Perbedaan Reaksi Pasar atas Status Perusahaan Target (Publik dengan Privat) 

dalam Strategi Merger dan Akuisisi 

 

 

 

  

 

 

GAMBAR 2. 4. 

Model Penelitian 4 

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Reaksi Pasar Perusahaan yang Melakukan 

Merger dan Akuisisi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Obyek/Subyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan 

merger dan akuisisi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan merger 

dan akuisisi pada periode 2013 sampai 2015. 

 

B. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa nilai 

kesepakatan merger dan akuisisi, serta harga saham dan IHSG (Indeks Harga 

Saham Gabungan). Data laporan tahunan yang diperlukan yaitu periode tahun 

dilakukannya merger dan akuisisi. 

Penelitian ini dilakukan pada periode tahun 2013 sampai 2015. Periode 

estimasi yang akan diamati dalam penelitian ini adalalah 50 hari sebelum 

periode peristiwa. Minimum lamanya periode estimasi tergantung dari jumlah 

observasi yang digunakan dalam regresi untuk membentuk model 

estimasinya. Salah satu pedoman menentukan jumlah observasi minimum 

dalam regresi adalah sejumlah (k.10) dengan k jumlah variabel independen 

dalam regresinya. (Hartono, 2015). Untuk kasus pembentukan model estimasi
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ini, jumlah variabel independennya adalah satu yaitu return pasar sehingga 

minimum panjang estimasinya yaitu 10 hari. Sedangkan jendela pengamatan 

(event windows) yang digunakan untuk melihat reaksi pasar yaitu 10 hari 

sebelum, hari H, dan 60 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi (71 

hari). 

 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu non probability 

sampling dengan menggunakan pendekatan purposive sampling dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan 

melakukan merger dan akuisisi antara tahun 2013-2015. 

2. Diketahui dengan pasti tanggal resmi aktivitas merger dan akuisisi. 

3. Merupakan perusahaan pengakuisisi, bukan perusahaan target. 

4. Sahamnya diperdagangkan secara aktif di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). 

5. Menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada periode tahun 

dilakukannya merger dan akuisisi. 

6. Terdapat informasi yang jelas mengenai metode pembayaran dalam 

melakukan merger dan akuisisi, baik metode pembayaran dengan 

kas maupun metode pembayaran dengan saham. 
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7. Terdapat informasi yang jelas mengenai status perusahaan target 

dalam melakukan merger dan akuisisi, baik perusahaan publik 

maupun perusahaan privat. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan 

mempelajari berbagai literatur-literatur dan arsip-arsip yang sudah ada. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data publikasi Bursa 

Efek Indonesia (BEI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta 

www.finance.yahoo.com.  

 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Dependen. 

a. Reaksi Pasar Perusahaan Pengakuisisi. 

Reaksi pasar merupakan respon pasar terhadap informasi yang 

didapat dari dipublikasikannya pengumuman merger dan akuisisi. Terjadi 

respon positif apabila informasi tersebut mengandung kabar baik dan 

respon negatif ketika informasi mengandung kabar buruk. 

Reaksi pasar diukur menggunakan Cumulative Abnormal Return 

(CAR) yang didapatkan dari penjumlahan Abnormal Return (AR). 

Abnormal return merupakan selisih antara pengembalian yang diperoleh 

investor (actual return) dengan pengembalian yang diharapkan investor 

http://www.finance.yahoo.com/
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(expected return). Abnormal return positif menunjukkan adanya respon 

positif dari pasar terhadap pengumuman merger dan akuisisi, begitu pula 

sebaliknya abnormal return negatif menunjukkan adanya respon negatif 

dari pasar terhadap pengumuman merger dan akuisisi. 

Perhitungan abnormal return dengan Market Model yang 

dikembangkan dari teori yang dituliskan oleh Hartono (2015) dan 

penelitian yang dilakukan oleh Edward (2012). Abnormal return dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

ARit = Rit – E (Rit) 

 

Keterangan: 

ARit  : abnormal return perusahaan i pada periode ke t 

Rit  : actual return perusahaan i pada periode ke t 

E(Rit) : expected return perusahaan i pada periode ke t 

 

dimana perhitungan actual return dan expected return sebagai berikut:  

(1) Penghitungan actual return diperoleh dengan rumus: 

Rit = 

Pt – Pt-1 

Pt-1 

Keterangan: 

Rit : return perusahaan i periode ke t 

Pt : harga saham perusahaan i pada periode ke t 

Pt-1 : harga saham perusahaan i pada periode ke t-1 
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(2) Perhitungan expected return dihitung menggunakan Market Model 

yang diukur menggunakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) 

dengan rumus: 

 

E(Rit) =     itRmt 

    

dimana 

Rmt = 

IHSGt – IHSGt-1 

IHSGt-1 

 

Keterangan: 

E(Rit) : expected return perusahaan i pada periode ke-t 

   : konstanta 

 it : beta perusahaan i pada periode ke t 

Rmt : return pasar perusahaan i pada periode ke t 

IHSGt : indeks harga saham gabungan perusahaan i pada periode 

ke t 

IHSGt-1: Indeks harga saham gabungan perusahaan i pada periode ke 

t-1 
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2. Variabel Independen. 

a. Ukuran Perusahaan Target. 

Ukuran perusahaan target diukur menggunakan nilai 

kesepakatan yang diumumkan pada saat merger dan akuisisi. 

Pengukuran ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Isa dan 

Lee (2011). 

 

3. Metode Pembayaran. 

Metode pembayaran dalam melakukan merger dan akuisisi dapat 

dilakukan dengan kas ataupun dengan metode pembayaran saham. Dalam 

penelitian ini metode pembayaran diukur dengan variabel dummy, 1 untuk 

pembayaran dengan kas dan 0 untuk pembayaran dengan saham. 

 

4. Status Perusahaan Target. 

Status perusahaan target dalam melakukan merger dan akuisisi 

dapat berupa perusahaan publik atau perusahaan privat. Dalam penelitian 

ini status perusahaan target diukur dengan variabel dummy, 1 untuk 

perusahaan publik dan 0 untuk perusahaan privat. 

 

F. Uji Kualitas Data 

1. Model Penelitian 1. 

Sebelum dilakukan pengujian pada hipotesis pertama, dilakukan 

pengujian pada kualitas data sampel terlebih dahulu. Sebelum dilakukan uji 
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beda, pada hipotesis pertama terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji 

normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel dalam penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Metode uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Uji Kolmogorov-Smirnov. Sampel dikatakan berdistribusi 

normal apabila nilai Sig >   0,05. Sebaliknya, data tidak berdistribusi normal 

apabila Sig <   0,05. 

 

2. Model Penelitian 2 dan Model Penelitian 3. 

Sebelum dilakukan pengujian pada hipotesis kedua dan ketiga, dilakukan 

pengujian pada kualitas data sampel terlebih dahulu. Hipotesis kedua dan 

keetiga sebelumnya harus dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

 

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Sampel dikatakan berdistribusi normal apabila 

nilai Sig >   0,05. Sebaliknya, data tidak berdistribusi normal apabila 

Sig <   0,05. 

 

b. Uji Homogenitas. 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui asumsi bahwa 

kelompok sampel yang ada memiliki varian dari dua atau lebih 
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kelompok populasi adalah sama (homogen) dapat diterima. Metode uji 

homogenitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Levene’s Test. 

Sampel dikatakan homogen apabila nilai Sig >   0,05, dan begitu pula 

sebaliknya sampel dikatakan tidak homogen apabila nilai Sig <   

0,05. Syarat yang harus dipenuhi adalah sampel bersifat homogen. 

 

3. Model Penelitian 4. 

Sebelum dilakukannya pengujian pada hipotesis pada model penelitian 4 

yang diajukan diatas, perlu dilakukan serangkaian uji asumsi klasik yang 

berpedoman pada teori yang dituliskan oleh Nazaruddin dan Basuki (2016), 

sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel 

dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Metode uji 

normalitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji 

Kolmogorov-Smirnov. Sampel dikatakan berdistribusi normal apabila 

nilai Sig >   0,05. Sebaliknya, data tidak berdistribusi normal apabila 

Sig <   0,05. 

 

b. Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi 

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada 
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model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi adalah tidak adanya 

autokorelasi dalam model regresi dalam penelitian. Metode uji 

autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Uji Durbin 

Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Jika d < dL atau d > (4-dL), maka hipotesis nol ditolak 

yang artinya terdapat autokorelasi 

b. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol 

diterima yang berarti tidak ada autokorelasi 

c. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan 

(4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti 

Nilai dU dan dL diperoleh dari tabel statistik Durbin Watson 

yang nilainya tergantung pada banyaknya sampel dan juga variabel 

independennya. 

 

c. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat adanya hubungan 

linear antara peubah bebas X dalam model regresi berganda atau 

dengan kata lain melihat adanya hubungan antara variabel independen 

satu dengan variabel independen yang lainnya. Metode uji 

multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan nilai dari 

Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujiannya yaitu apabila 

nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas, dan sebaliknya.  
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d. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya 

penyimpangan dari syarat-syarat asumsi klasik pada model regresi, 

dimana dalam model regresi harus dipenuhi syarat tidak adanya 

heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas sendiri merupakan 

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada 

model regresi. 

Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas yaitu Uji 

Glejser, yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute 

residual dengan variabel-variabel independen dalam model. Syarat 

non-heteroskedastisitas dapat terpenuhi apabila nilai Sig >    0,05. 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Model Penelitian 1. 

Alat uji yang digunakan untuk uji hipotesis pertama mengenai 

perbedaan reaksi pasar sebelum dan sesudah pengumuman merger dan 

akuisisi ditentukan berdasarkan hasil dari uji normalitas data. Apabila 

data berdistribusi normal, maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji 

parametrik (paired sample t-test), jika data tidak berdistribusi normal 

maka uji hipotesis yang digunakan uji non parametrik (wilcoxon signed 

rank test). Uji paired sample t-test dan uji wilcoxon signed rank test ini 

digunakan untuk pengujian pada uji beda dua sampel berpasangan. 

Sampel berpasangan ini merupakan subjek yang sama namun mengalami 
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perlakuan yang berbeda (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Kriteria 

pengujian pada uji beda ini dapat dilihat dari nilai Sig pada hasil 

pengujian. Dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan apabila nilai Sig 

<   0,05 dan tidak ada perbedaan yang signifikan apabila nilai Sig >   

0,05. 

 

2. Model Penelitian 2 dan 3. 

Alat uji yang digunakan untuk uji hipotesis kedua dan ketiga 

mengenai perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran (kas dengan 

saham) dan status perusahaan target (publik dengan privat) dalam strategi 

merger dan akuisisi ditentukan berdasarkan hasil dari uji normalitas dan 

uji homogenitas data. Apabila data berdistribusi normal dan homogen, 

maka untuk melihat perbedaan mean dua jenis sampel yang diujikan, uji 

hipotesis yang digunakan adalah uji parametrik (independent sample t-

test). 

Apabila syarat berdistribusi normal dan homogenitas tidak 

terpenuhi, untuk melihat perbedaan median dan mean dua jenis sampel 

yang diujikan menggunakan uji non parametrik (mann whitney). Apabila 

data pada sampel penyebaran data kedua kelompok tidak sama, maka 

pengujian mann whitney ini hanya dapat digunakan untuk melihat ada 

atau tidaknya perbedaan rata-rata antara 2 kelompok pada penelitian. 

Kriteria pengujian pada uji beda ini dapat dilihat dari nilai Sig pada hasil 

pengujian. Dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan apabila nilai 
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Sig <   0,05 dan tidak ada perbedaan yang signifikan apabila nilai Sig > 

  0,05. 

 

3. Model Penelitian 4. 

Uji hipotesis keempat mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap reaksi pasar menggunakan regresi sederhana. Terdapat 2 macam 

pengujian pada regresi sederhana, yaitu: 

a. Uji Simultan (Uji F). 

Uji F dalam analisis regresi sederhana bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan 

yang ditunjukkan dalam tabel ANOVA (Nazaruddin dan 

Basuki, 2016). Kriteria pengujian pada Uji F dapat dilihat dari 

nilai Sig. Dikatakan ada pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama apabila nilai Sig <   

0,05 dan tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara bersama-sama apabila nilai Sig >   

0,05. 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat 

kemampuan model untuk menerangkan seberapa besar variabel 

independen dapat menjelaskan variabel dependennya. 

Penelitian ini hanya menguji 1 variabel independen, maka 
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untuk malakukan uji koefisien determinasi dilihat dari nilai R 

Square. 

 

c. Uji Parsial (Uji t). 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen 

(Nazaruddin dan Basuki, 2016). Kriteria pengujian pada Uji t 

dapat dilihat dari nilai Sig. Dikatakan ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial apabila 

nilai Sig <   0,05 dan tidak terdapat pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial apabila 

nilai Sig >   0,05.  

Model regresi sederhana pada penelitian ini sebagai berikut: 

 

CAR(-10,60)  =   +  1 (Size) + e 

Keterangan: 

CAR(-10,60) : Cummulative abnormal return dari sepuluh hari sebelum 

sampai enam puluh hari setelah pengumuman merger dan akuisisi 

   : konstanta 

 1  : Beta 

Size  : ukuran perusahaan, diukur dengan nilai kesepakatan yang 

diumumkan 

e  : error 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan 

merger dan akuisisi. Sedangkan sampel dalam penelitian ini yaitu perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan melakukan merger 

dan akuisisi pada periode 2013 sampai 2015. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan yaitu non probability sampling dengan menggunakan 

pendekatan purposive sampling dengan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya di bab 3. 

Jumlah Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 40 

perusahaan untuk model penelitian 1,2 dan 3. Ketiga model penelitian ini 

tidak memerlukan syarat uji normalitas sehingga seluruh sampel dapat 

digunakan. Namun pada model penelitian 4 terdapat syarat data harus 

berdistribusi normal dikarenakan pengujian hipotesis menggunakan regresi 

sederhana, maka sampel dikeluarkan sebanyak 3 dikarenakan sampel tersebut 

outlier. Sehingga sampel pada model penelitian 4 sebanyak 37 perusahaan. 

Berikut prosedur pemilihan sampel yang disajiikan dalam Tabel 4.1.
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TABEL 4. 1.  

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Kriteria 2013 2014 2015 

1 Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan melakukan merger dan 

akuisisi antara tahun 2013-2015. 

21 18 4 

2 Diketahui dengan pasti tanggal resmi aktivitas 

merger dan akuisisi. 

(0) (0) (0) 

3 Merupakan perusahaan pengakuisisi, bukan 

perusahaan target. 

(1) (0) (0) 

4 Sahamnya diperdagangkan secara aktif di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 

(2) (0) (0) 

5 Menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada 

periode tahun dilakukannya merger dan akuisisi. 

(0) (0) (0) 

6 Terdapat informasi yang jelas mengenai metode 

pembayaran dalam melakukan merger dan 

akuisisi, baik metode pembayaran dengan kas 

maupun metode pembayaran dengan saham. 

(0) (0) (0) 

7 Terdapat informasi yang jelas mengenai status 

perusahaan target dalam melakukan merger dan 

akuisisi, baik perusahaan publik maupun 

perusahaan non publik (privat). 

(0) (0) (0) 

 Perusahaan sampel di setiap tahun (model 1,2,3) 18 18 4 

 Total perusahaan sampel (model 1,2,3) 40 
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No Kriteria 2013 2014 2015 

 Data outlier (1) (2) (0) 

 Perusahaan sampel di setiap tahun (model 4) (17) (16) (4) 

 Total perusahaan sampel (model 4) 37 

 

B. Uji Kualitas Data 

1. Statistik Deskriptif. 

a. Model Penelitian 1. 

TABEL 4. 2. 

Statistik Deskriptif Model Penelitian 1 

 

 

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Sebelum Merger dan Akuisisi 50 -1.26400000E-5 .321344562 -.071512 2.226123 

Sesudah Merger dan Akuisisi 50 -4.29806400E-2 .007637027 -.052801 -.004462 

 

Pada model penelitian pertama ini peneliti mencoba untuk 

membandingkan abnormal return sebelum dengan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi untuk melihat ada atau tidaknya reaksi pasar atas 

pengumuman strategi merger dan akuisisi tersebut. Jumlah perusahaan yang 

akan diteliti sebanyak 40 perusahaan dengan periode peristiwa 50 hari 

sebelum dan 50 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 100 sampel. 

Pengujian adanya abnormal return tidak dilakukan untuk masing-

masing sekuritas, tetapi dilakukan secara agregat dengan menguji rata-rata 
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abnormal return seluruh sekuritas secara cross-section untuk tiap-tiap hari di 

periode peristiwa (Hartono, 2015). 

Pada Tabel 4.2. diatas dapat dilihat bahwa rata-rata abnormal return 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi sebesar -1,26400000 dengan 

standar deviasi 0,321344562 dan rata-rata abnormal return sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi sebesar -4,29806400 dengan standar 

deviasi 0,007637027. Nilai minimum abnormal return saham sebelum 

pengumuman merger dan akuisisi sebesar -0,071512 dengan nilai maksimum 

sebesar 2,226123. Sedangkan untuk nilai minimum abnormal return saham 

sesudah pengumuman merger dan akuisisi sebesar -0,052801 dengan nilai 

maksimum -0,004462.  

 

b. Model Penelitian 2. 

TABEL 4. 3. 

Statistik Deskriptif Model Penelitian 2 

 

Metode Pembayaran 
N Mean Minimum Maximum 

Kas 14 0.144219 -0.286491 0.655480 

Saham 26 -4.870880 -130.587237 1.567554 

Total 40    

 

Pengujian ini berusahan untuk membandingkan CAR pada 2 metode 

pembayaran, yaitu kas dan saham. Tabel 4.3 menunjukkan data sampel awal 

untuk penelitian pada variabel metode pembayaran berjumlah 40 dengan 

rincian metode pembayaran kas sebanyak 14 sampel dan metode pembayaran 

saham 26 sampel. Namun dikarenakan disini terdapat selisih yang cukup jauh 
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yaitu sebanyak 12 sampel sehingga kedua jenis sampel belum dapat 

digunakan untuk perbandingan, maka sampel pada metode pembayaran 

saham hanya diambil 14 sampel perusahaan (disamakan dengan metode 

pembayaran kas) dengan ketentuan 14 perusahaan dengan nilai akuisisi 

tertinggi. Sehingga didapat sampel dengan rincian sebagai berikut: 

TABEL 4. 4. 

Statistik Deskriptif Model Penelitian 2 

 

Metode Pembayaran 
N Mean Minimum Maximum 

Kas 14 0.144219 -0.286491 0.655480 

Saham 14 -9.169096 -130.587237 1.567554 

Total 28    

 

Setelah dilakukan pemilihan sampel pada metode pembayaran saham 

maka diperoleh data yang terdapat pada Tabel 4.4. Rata-rata CAR pada 

metode pembaran kas sebesar 0,144219 dengan nilai minimum -0,286491 dan 

nilai maksimum 0,655480. Sedangkan rata-rata CAR pada metode 

pembayaran saham sebesar -9,169096 dengan nilai minimum -130,587237 

dan nilai maksimum 1,567554. 
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c. Model Penelitian 3. 

TABEL 4. 5. 

Statistik Deskriptif Model Penelitian 3 

 

Status Perusahaan 

Target 
N Mean Minimum Maximum 

Publik 2 -0.002389 -0.303790 0.299012 

Privat 38 -3.279448 -3.279448 1.567554 

Total 40    

 

Pada Tabel 4.5. dapat dilihat bahwa untuk variabel status perusahaan 

target, sampel penelitian berjumlah 40 dengan rincian perusahaan publik 

sebanyak 2 sampel dan perusahaan privat 38 sampel. Rata-rata CAR pada 

perusahaan publik sebesar -0,002389 dengan nilai minimum -0,303790 dan 

nilai maksimum 0,299012. Sedangkan rata-rata CAR pada perusahaan privat 

sebesar -3,279448 dengan nilai minimum -3,279448 dan nilai maksimum 

1,567554.  

Sampel penelitian ini tidak dapat dikurangi untuk menyamakan 

jumlah sampel agar dapat diperbandingkan karena keterbatasan sampel dalam 

penelitian ini. Sampel penelitian pada perusahaan publik hanya berjumlah 2 

sedangkan sampel perusahaan privat sebanyak 38. Data sampel ini digunakan 

apa adanya. 
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d. Model Penelitian 4. 

TABEL 4. 6. 

Variabel Penelitian 

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Ukuran Perusahaan
a
 . Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return 

 

TABEL 4. 7. 

Statistik Deskriptif Model Penelitian 4 

 

 Mean Std. Deviation N 

Cumulative Abnormal Return .08775240 .244901288 37 

Ukuran Perusahaan 1092783202793.19 2113231837627.543 37 

 

 

Pada model penelitian keempat, peneliti mencoba meneliti 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar perusahaan 

yang melakukan strategi merger dan akuisisi. Variabel dependen pada 

pengujian ini adalah reaksi pasar yang diukur menggunakan cummulative 

abnormal return (CAR) sedangkan variabel independennya yaitu ukuran 

perusahaan. Jumlah perusahaan yang dijadikan sampel dalam model 

penelitian keempat ini berjumlah 37 perusahaan dari sampel awal 40 

perusahaan, 3 perusahaan sampel dihapuskan sebagai sampel dikarenakan 

data tersebut outlier yang menyebabkan data menjadi tidak berdistribusi 

normal. Jendela pengamatan yang digunakan untuk menghitung 

cummulative abnormal return sebanyak 71 hari yaitu 10 hari sebelum, hari 
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H, dan 60 hari sesudah pengumuman merger dan akuisisi. Periode estimasi 

yang akan diamati dalam penelitian ini adalalah 50 hari sebelum periode 

peristiwa. 

Pada Tabel 4.7. terlihat bahwa rata-rata CAR sebesar 0,08775240 

dengan standar deviasi sebesar 0,244901288. Sedangkan rata-rata untuk 

ukuran perusahaan sebesar Rp 1.092.783.202.793,19 dengan standar 

deviasi sebesar Rp 2.113.231.837.627,543. 

 

2. Uji Kualitas Data. 

a. Model Penelitian 1. 

Sebelum dilakukan pengujian pada masing-masing hipotesis yang 

diajukan, dilakukan pengujian pada kualitas data sampel terlebih dahulu. 

Hipotesis pertama terlebih dahulu dilakukan uji normalitas sebelum dilakukan 

uji beda.  

TABEL 4. 8. 

Uji Normalitas Model Penelitian 1 

 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Diff .500 50 .000 .146 50 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

Syarat untuk data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Sig >   0,05. Berdasarkan pada Tabel 4.8. diatas tertulis bahwa nilai Sig pada 

Kolmogorov-Smirnov 0,000. Nilai Sig berada di bawah   0,05, hal ini dapat 
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disimpulkan bahwa data untuk pengujian pada hipotesis pertama tidak 

berdistribusi normal. 

 

b. Model Penelitian 2. 

Hipotesis kedua sebelum dilakukan uji hipotesis harus memenuhi 

uji normalitas dan homogenitas. 

TABEL 4. 9. 

Uji Normalitas Model Penelitian 2 

 

 
Metode 

Pembayaran 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

CAR Saham .529 14 .000 .307 14 .000 

Kas .164 14 .200
*
 .946 14 .507 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 

Syarat untuk data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Sig >   0,05. Berdasarkan pada Tabel 4.9. diatas tertulis bahwa nilai Sig pada 

Kolmogorov-Smirnov untuk metode pembayaran saham sebesar 0,000, nilai 

Sig <   0,05 yang berarti bahwa data tidak berdistribusi normal. Nilai Sig 

pada Kolmogorov-Smirnov untuk metode pembayaran kas sebesar 0,200, nilai 

Sig >   0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi normal. Secara 

keseluruhan, data untuk pengujian pada hipotesis kedua tidak berdistribusi 

normal. 
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TABEL 4. 10. 

Uji Homogenitas Model Penelitian 2 

 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

CAR Based on Mean 4.607 1 26 .041 

Based on Median 1.025 1 26 .321 

Based on Median and with adjusted df 1.025 1 13.000 .330 

Based on trimmed mean 1.798 1 26 .192 

 

Syarat agar data dapat dikatakan homogen yaitu nilai Sig >   0,05. 

Berdasarkan pada Tabel 4.10. diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig pada baris 

based on mean sebesar 0,041 <   0,05 yang berarti bahwa data bersifat tidak 

homogen.  

 

c. Model Penelitian 3. 

TABEL 4. 11. 

Uji Normalitas Model Penelitian 3 

 

 Status 

Perusahaan 

Target 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

CAR Privat .526 38 .000 .164 38 .000 

Publik .260 2 .    

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Syarat untuk data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Sig >   0,05. Berdasarkan pada Tabel 4.11. diatas tertulis bahwa nilai Sig 

pada Kolmogorov-Smirnov untuk perusahaan privat sebesar 0,000 sedangkan 

nilai Sig pada Kolmogorov-Smirnov untuk perusahaan publik tidak keluar 

pada olahan SPSS dikarenakan perbandingan sampel yang terlalu jauh yaitu 
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38 dengan 2, hal ini diasumsikan data sampel perusahaan publik tidak 

berdistribusi normal dan nilai Sig pada sampel perusahaan privat <   0,05 

yang berarti bahwa data tidak berdistribusi normal. 

 

TABEL 4. 12. 

Uji Homogenitas Model Penelitian 3 

 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

CAR Based on Mean .198 1 38 .659 

Based on Median .049 1 38 .825 

Based on Median and with 

adjusted df 
.049 1 37.000 .825 

Based on trimmed mean .049 1 38 .825 

 

Syarat agar data dapat dikatakan homogen yaitu nilai Sig >   0,05. 

Berdasarkan pada Tabel 4.12. diatas dapat dilihat bahwa nilai Sig pada baris 

based on mean sebesar 0,659 >   0,05 yang berarti bahwa data bersifat 

homogen. 

 

d. Model Penelitian 4. 

Hipotesis keempat karena temasuk dalam uji pengaruh dan 

pengujian hipotesisnya menggunakan regresi sederhana, maka sebelumnya 

data harus memenuhi empat uji asumsi klasik, yaitu: 
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1. Uji Normalitas. 

TABEL 4. 13. 

Uji Normalitas Model Penelitian 4 

 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
.092 37 .200

*
 .988 37 .950 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 

Syarat untuk data dapat dikatakan berdistribusi normal apabila nilai 

Sig >   0,05. Berdasarkan pada Tabel 4.13. diatas tertulis bahwa nilai Sig 

pada Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa 

data berdistribusi normal. 

 

2. Uji Autokorelasi. 

Metode uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

Uji Durbin Watson dengan ketentuan dU < d < 4-dU. Nilai d diperoleh dari 

hasil uji autokorelasi sedangkan nilai dU diperoleh dari tabel statistik Durbin 

Watson yang nilainya tergantung pada banyaknya sampel dan juga variabel 

independennya. Pada penelitian ini terdapat 37 sampel dan 1 variabel 

independen sehingga diperoleh nilai dU 1,5297. 
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TABEL 4. 14. 

Uji Autokorelasi 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .369
a
 .136 .112 .230803979 1.938 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan  

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return  

 

Nilai Durbin-Watson pada Tabel 4.14. diatas menunjukkan angka 

1,938. Syarat terpenuhinya uji autokorelasi yaitu dU < d < 4-dU, dan untuk 

nilai dU sudah diperoleh sebesar 1,5297. Maka didapat rumusan sebagai 

berikut: 

 

dU < d < 4-dU 

1,5297 < 1,938 < 2,4703 

 

Angka diatas telah memenuhi syarat uji autokorelasi yang berarti 

bahwa tidak ada korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain pada model regresi.  
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3. Uji Multikolinearitas. 

TABEL 4. 15. 

Uji Multikolinearitas 

 

Metode uji multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan nilai 

dari Variance Inflation Factors (VIF). Kriteria pengujiannya yaitu apabila 

nilai VIF < 10, maka tidak terdapat multikolinearitas. Dari Tabel 4.15. diatas 

dapat dilihat bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai VIF < 10 yaitu 

1,000. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut sudah memenuhi uji 

multikolinearitas dan tidak ada multikolinearitas didalamnya. Artinya, tidak 

ada hubungan antara variabel independen satu dengan variabel independen 

yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .041 .043  .956 .346   

Ukuran 

Perusahaan 
4.281E-14 .000 .369 2.352 .024 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return 
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4. Uji Heteroskedastisitas. 

TABEL 4. 16. 

Uji Heteroskedastisitas 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .184 .026  6.981 .000   

Ukuran Perusahaan -6.767E-15 .000 -.102 -.605 .549 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

 

Metode yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas yaitu Uji 

Glejser, yang dilakukan dengan cara meregresikan nilai absolute residual 

dengan variabel independen dalam model. Syarat non-heteroskedastisitas 

dapat terpenuhi apabila nilai Sig >   0,05. Dari Tabel 4.16. dapat dilihat 

bahwa nilai Sig pada variabel ukuran perusahaan menunjukkan angka >   

0,05 yaitu sebesar 0,549. Hal ini berarti sudah terpenuhinya syarat 

hetereoskedastisitas yang menunjukkan residual pada pengamatan tidak 

berpengaruh terhadap variabel independen yang diteliti. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

1. Perbedaan Reaksi Pasar atas Pengumuman Merger dan Akuisisi. 

Pada bagian ini dijelaskan pengujian untuk hipotesis pertama 

mengenai perbedaan reaksi pasar atas pengumuman merger dan akuisisi 

pada masa sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi. 

Berdasarkan pada uji normalitas yang telah dilakukan sebelumnya, data 

pada sampel tidak berdistribusi normal sehingga uji hipotesis yang 
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digunakan uji non parametrik (wilcoxon signed rank test) dengan hasil 

sebagai berikut: 

TABEL 4. 17. 

Uji Hipotesis Wilcoxon Signed Rank Test 

 

 Sesudah Merger dan Akuisisi - Sebelum Merger dan Akuisisi 

Z -2.119
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .034 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Berdasarkan hasil pada perhitungan wilcoxon signed rank test pada 

Tabel 4.17. maka didapat nilai Sig sebesar 0,034 atau Sig <   0,05. Maka 

H1 diterima, artinya terdapat perbedaan reaksi pasar atas pengumuman 

merger dan akuisisi pada masa sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi. 

 

2. Perbedaan Reaksi Pasar atas Metode Pembayaran Kas dengan Metode 

Pembayaran Saham dalam Strategi Merger dan Akuisisi. 

Pengujian ini digunakan untuk melihat perbedaan reaksi pasar atas 

metode pembayaran kas dengan metode pembayaran saham dalam 

strategi merger dan akuisisi. Pada pembahasan sebelumnya telah dibahas 

mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Karena data tidak 

memenuhi syarat normalitas dan homogenitas, maka uji hipotesis yang 

digunakan adalah uji non parametrik (mann whitney). Hasil Uji mann 

whitney sebagai berikut: 
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TABEL 4. 18. 

Uji Hipotesis Mann Whitney (Metode Pembayaran) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tabel 4.18. diatas nilai Sig (2-tailed) >   0,05 yaitu sebesar 

0,462, maka H2 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan reaksi pasar 

atas metode pembayaran kas dengan metode pembayaran saham dalam 

strategi merger dan akuisisi. 

 

3. Perbedaan Reaksi Pasar atas Status Perusahaan Target Publik dengan 

Status Perusahaan Target Privat dalam Strategi Merger dan Akuisisi. 

Pengujian ini digunakan untuk melihat perbedaan reaksi pasar atas 

status perusahaan target publik dengan status perusahaan target privat 

dalam strategi merger dan akuisisi. Pada pembahasan sebelumnya telah 

dibahas mengenai uji normalitas dan uji homogenitas. Karena data 

memenuhi syarat homogenitas namun tidak memenuhi syarat normalitas, 

maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji non parametrik (mann 

whitney). Hasil Uji mann whitney sebagai berikut: 

 Cumulative 

Abnormal Return 

Mann-Whitney U 82.000 

Wilcoxon W 187.000 

Z -.736 

Asymp. Sig. (2-tailed) .462 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .482
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Metode Pembayaran 
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TABEL 4. 19. 

Uji Hipotesis Mann Whitney (Status Perusahaan Target) 

 

 Cumulative 

Abnormal Return 

Mann-Whitney U 33.000 

Wilcoxon W 36.000 

Z -.310 

Asymp. Sig. (2-tailed) .756 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .785
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Status Perusahaan Target 

 

Pada Tabel 4.19. diatas nilai Sig (2-tailed) >   0,05 yaitu sebesar 

0,756, maka H3 ditolak. Artinya, tidak terdapat perbedaan reaksi pasar 

atas status perusahaan target publik dengan status perusahaan target privat 

dalam strategi merger dan akuisisi. 

 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan 

yang Melakukan Merger dan Akuisisi. 

a. Uji Simultan (Uji F). 

Uji F dalam analisis regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel 

dependennya. Hasil dari uji F terdapat pada Tabel 4.20. 
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TABEL 4. 20. 

Uji Simultan (Uji F) 

 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .295 1 .295 5.532 .024
a
 

Residual 1.864 35 .053   

Total 2.159 36    

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan   

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return   

 

 Pada Tabel 4.20. menunjukkan hasil uji simultan dengan variabel 

independen ukuran perusahaan dan variabel dependen reaksi pasar yang 

diukur menggunakan cumulative abnormal return. Tabel 4.20. diatas dapat 

dilihat bahwa nilai Sig 0,024 <   0,05 yang berarti bahwa ukuran 

perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap reaksi 

pasar perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. 

 

b. Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk melihat kemampuan 

model untuk menerangkan seberapa besar variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependennya. 

TABEL 4. 21. 

Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 

1 .369
a
 .136 .112 .230803979 1.938 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan  

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return  
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Pada Tabel 4.21. menunjukkan nilai R Square sebesar 0,136 atau 

sebesar 13,6%. Hal ini berarti variabel ukuran perusahaan mampu 

menjelaskan variabel reaksi pasar sebesar 13,6%, sedangkan sisanya 

sebesar 86,4% tidak diteliti didalam penelitian ini. 

 

c. Uji Parsial (Uji t). 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen Hasil 

pengujian menggunakan regresi sederhana ditunjukkan pada Tabel 4.22.  

 

TABEL 4. 22. 

Uji Hipotesis Regresi Sederhana 

 

  

Hasil pengujian diatas menghasilkan nilai Sig sebesar 0,024. Angka 

Sig tersebut bernilai <   0,05, yang berarti terdapat pengaruh signifikan 

ukuran perusahaan terhadap reaksi pasar. Hal ini didukung dengan nilai 

B sebesar 4,281 yang menunjukkan arah positif, maka H4 diterima. 

Artinya, terdapat pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap reaksi 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .041 .043  .956 .346   

Ukuran 

Perusahaan 

4.281E-

14 
.000 .369 2.352 .024 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return 
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pasar pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. Semakin 

besar ukuran perusahaan target akan memberikan CAR yang tinggi pula. 

Persamaan regresi pada uji hipotesis keempat diatas, yaitu: 

CAR (-10,60) = 0,041 + 0,369(Size) 

 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Perbedaan Reaksi Pasar atas Pengumuman Merger dan Akuisisi. 

Uji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya untuk hipotesis 

pertama memberikan hasil bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar atas 

pengumuman merger dan akuisisi pada masa sebelum dan sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini berarti bahwa pasar bereaksi 

terhadap informasi yang dipublikasikan mengenai pengumuman merger 

dan akuisisi. Namun reaksi ini menunjukkan reaksi yang negatif, hal ini 

dapat dilihat dari perhitungan sebelumnya pada Tabel 4.2. Pada analisis 

deskriptif tersebut, rata-rata abnormal return 50 hari sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi (-4,298064) lebih rendah daripada 

sebelum pengumuman merger dan akuisisi (-1,264000). Hal ini 

menunjukkan bahwa pasar menganggap strategi merger dan akuisisi 

memberikan sinyal negatif yang diartikan sebagai kabar buruk. Investor 

yang beranggapan bahwa strategi merger dan akuisisi memberikan kabar 

buruk akan menjual sahamnya sehingga supply akan lebih besar dari 

demand dan mengakibatkan harga saham menjadi turun. 
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Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astria 

(2013) yang menyatakan bahwa pasar modal bereaksi signifikan terhadap 

pengumuman merger dan akuisisi ditunjukkan dengan abnormal return 

yang signifikan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Gunawan dan Sukartha (2013) yang menyebutkan bahwa adanya 

perbedaan abnormal return yang signifikan untuk periode 2 tahun.  

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh berbagai peneliti, seperti Novaliza dan Djajanti (2013), 

Tarigan dan Pratomo (2015), Auqie (2013), Andini et al. (2015), 

Ramadhariyansyah dan Suwitho (2013), Dananjaya dan Wiagustini 

(2015) serta Edward (2012) yang mengungkapkan bahwa tidak ada reaksi 

pasar sebelum dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi yang dapat 

dilihat dari tidak adanya perbedaan abnormal return. 

 

2. Perbedaan Reaksi Pasar atas Metode Pembayaran Kas dengan Metode 

Pembayaran Saham dalam Strategi Merger dan Akuisisi. 

Umumnya terdapat dua macam metode pembayaran, yaitu metode 

pembayaran dengan tunai atau kas dan metode pembayaran dengan 

saham. Informasi mengenai metode pembayaran yang digunakan dalam 

melakukan strategi merger dan akuisisi dapat mempengaruhi cumulative 

abnormal return yang diterima investor. 

Pengujian sebelumnya mengenai metode pembayaran pada 

transaksi merger dan akuisisi memberikan hasil bahwa tidak terdapat 
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perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas dengan metode 

pembayaran saham dalam strategi merger dan akuisisi. Hal ini berarti 

bahwa pengumuman mengenai merger dan akuisisi beserta dengan 

metode pembayaran yang digunakan tidak mengandung informasi yang 

berarti bagi pelaku pasar, sehingga pelaku pasar tidak mempertimbangkan 

informasi metode pembayaran yang digunakan untuk mengambil 

keputusan investasi dalam strategi merger dan akuisisi.  

Tidak adanya perbedaan reaksi pasar ini kemungkinan dikarenakan 

baik metode pembayaran menggunakan kas atau saham memiliki 

kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Risiko gagal dalam 

pembayaran menggunakan saham akan ditanggung penuh oleh pemegang 

saham perusahaan pengakuisisi maupun perusahaan target sedangkan 

kegagalan pembayaran dengan kas akan ditanggung penuh oleh 

pemegang saham perusahaan pengakuisisi. Pembayaran dengan kas 

dikenakan pajak sedangkan pembayaran dengan saham bebas dari pajak. 

Namun pembayaran dengan kas lebih mudah dilakukan karena tidak harus 

mendapatkan persetujuan dari pemegang saham layaknya pembayaran 

menggunakan saham. Pembayaran dengan kas dapat menggambarkan 

likuiditas perusahaan yang baik sedangkan pembayaran dengan saham 

dapat mencerminkan bahwa perusahaan target ingin mempertahankan 

kepemilikan pada perusahaan hasil merger dan akuisisi. Hasil ini tidak 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuller et al. (2002) yang 

menyebutkan bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar yang signifikan pada 
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metode pembayaran yang digunakan yaitu kas, saham dan kombinasi 

keduanya. Hal ini ditunjukkan dari nilai CAR untuk kas 2,56%, 3,23% 

untuk saham dan 3,33% untuk kombinasi keduanya. 

Pada kedua metode pembayaran yang diteliti sebelumnya, metode 

pembayaran dengan kas memiliki rata-rata CAR sebesar 0,14421965 dan 

rata-rata CAR dengan saham sebesar -9,169096643. Meskipun banyak 

perusahaan yang lebih memilih menggunakan metode pembayaran 

dengan saham, namun metode pembayaran menggunakan kas memiliki 

rata-rata CAR yang lebih tinggi daripada pembayaran dengan saham. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Isa dan Lee (2011) 

menunjukkan bahwa penawaran akuisisi dengan kas lebih disukai oleh 

investor daripada dengan saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

cumulative abnormal return (CAR) pada metode pembayaran kas lebih 

tinggi (2,85%) daripada CAR pada metode pembayaran dengan saham (-

0,52%). Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Gunawan 

dan Surakartha (2013) yang memberikan hasil bahwa kinerja pasar 

perusahaan yang menggunakan saham sebagai metode pembayaran 

merger dan akuisisi lebih baik daripada metode pembayaran dengan kas. 

 

3. Perbedaan Reaksi Pasar atas Status Perusahaan Target Publik dengan 

Status Perusahaan Target Privat dalam Strategi Merger dan Akuisisi. 

Terdapat dua macam status perusahaan target dalam strategi 

merger dan akusisi, yaitu perusahaan publik dan perusahaan privat. 
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Perusahaan publik merupakan yang sudah terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan informasi mengenai perusahaan mudah untuk 

didapat karena dipublikasikan untuk umum, sedangkan perusahaan privat 

perusahaan yang sahamnya belum terdaftar di BEI dan kepemilikannya 

merupakan keluarga terdekat.  

Pengujian sebelumnya mengenai status perusahaan target 

memberikan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan reaksi pasar atas status 

perusahaan target publik dengan status perusahaan privat dalam strategi 

merger dan akuisisi. Hal ini berarti bahwa pengumuman mengenai 

merger dan akuisisi beserta dengan status perusahaan target yang akan 

diakuisisi tidak mengandung informasi yang berarti bagi pelaku pasar, 

sehingga pelaku pasar tidak mempertimbangkan informasi mengenai 

status perusahaan target untuk mengambil keputusan investasi dalam 

strategi merger dan akuisisi.  

Tidak adanya perbedaan reaksi pasar ini kemungkinan dikarenakan 

perbedaan karakteristik pada perusahaan publik maupun perusahaan 

privat sebagai perusahaan target. Perusahaan publik sebagai perusahaan 

target memudahkan investor untuk mendapatkan informasi mengenai 

kondisi keuangan perusahaan target karena adanya publikasi mengenai 

laporan keuangan perusahaan. Perusahaan privat sebagai perusahaan 

target memiliki kelebihan dari segi pengendalian perusahaan yang lebih 

baik karena sahamnya hanya dimiliki oleh beberapa pihak saja dan 
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biasanya merupakan keluarga terdekat sehingga motivasi untuk 

memperoleh sinergi dari hasil merger dan akuisisi ini lebih besar. 

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fuller 

et al. (2002) yang menyebutkan bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar 

yang signifikan pada status perusahaan target dalam akuisisi yaitu publik, 

privat dan cabang. Hal ini ditunjukkan dari perolehan CAR masing-

masing perusahaan, yaitu -1,00% untuk publik, 2,08% untuk privat dan 

2,75% untuk perusahaan cabang. 

Pada kedua status perusahaan target yang telah diteliti sebelumnya, 

perusahaan publik memperoleh rata-rata CAR sebesar -0,002389316 dan 

rata-rata CAR perusahaan privat sebesar -3,279448086. Meskipun data 

pada sampel dari 40 perusahaan, hanya 2 perusahaan yang memilih 

mengakuisisi perusahaan publik dan 38 memilih perusahaan privat 

namun rata-rata CAR untuk perusahaan publik lebih tinggi daripada rata-

rata CAR untuk perusahaan privat. Hal ini dikarenakan ada 1 sampel 

perusahaan (PT Astra Agro Lestari Tbk) yang mengakuisisi perusahaan 

privat yang memiliki CAR yang sangat rendah yaitu sebesar -

130,58723721. Penurunan CAR ini dikarenakan penurunan harga saham 

yang sangat drastis pada Juni 2014 dari Rp 26.108,10 menjadi  Rp 

284,00. 

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Isa dan Lee (2011) menunjukkan bahwa mengakuisisi perusahaan publik 

memberikan cumulative abnormal return yang lebih besar daripada 
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mengakuisisi perusahaan privat. Sama seperti penelitian yang dilakukan 

oleh Isa dan Lee (2011), penelitian yang dilakukan oleh Gunawan dan 

Surakartha (2013) juga menunjukkan bahwa kinerja pasar perusahaan 

setelah merger dan akuisisi dengan perusahaan publik sebagai 

perusahaan target lebih baik daripada dengan perusahaan privat atau 

kombinasi keduanya. 

 

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Reaksi Pasar pada Perusahaan 

yang Melakukan Merger dan Akuisisi. 

Pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk hipotesis 

keempat memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh positif ukuran 

perusahaan terhadap reaksi pasar pada perusahaan yang melakukan 

merger dan akuisisi. Artinya, pasar akan bereaksi terhadap informasi 

mengenai ukuran perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan target 

akan memberikan CAR yang tinggi pula.  

Hasil ini sejalan teori dan penelitian yang dilakukan oleh Isa dan 

Lee (2011), mengakuisisi perusahaan dengan ukuran perusahaan yang 

besar cenderung menghasilkan cumulative abnormal return yang lebih 

besar dari pada mengakuisisi perusahaan dengan ukuran yang kecil. Hasil 

analisis regresi juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berhubungan positif signifikan, yang berarti bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan target, semakin besar pula nilai tambah pada perusahaan 

pengakuisisi.  
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Namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Edward (2012) menunjukkan hasil bahwa tingkat keuntungan yang 

diperoleh investor tidak jauh berbeda sesudah dilakukannya merger dan 

akuisisi pada perusahaan berkapitalisasi besar. 
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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Penelitian in bertujuan untuk melihat perbedaan reaksi pasar yang 

terjadi akibat adanya pengumuman merger dan akuisisi, melihat perbedaaan 

reaksi pasar atas metode pembayaran dan status perusahaan target yang dalam 

strategi merger dan akuisisi, serta untuk mengetahui pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap reaksi pasar pada perusahaan yang melakukan strategi 

merger dan akuisisi. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di 

bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Setelah peneliti mencoba untuk membandingkan abnormal return 

harian selama 50 hari sebelum dan 50 hari sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar 

atas informasi yang dipublikasikan ke pasar. Disini terdapat perbedaan 

reaksi pasar yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman 

merger dan akuisisi, namun rata-rata abnormal return sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi menunjukkan angka yang lebih 

rendah daripada rata-rata abnormal return sebelum pengumuman 

merger dan akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa ada respon negatif 

dari pelaku pasar yang berarti bahwa pengumuman mengenai strategi 

merger dan akuisisi ini dianggap sebagai kabar buruk oleh pelaku pasar.
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2. Metode pembayaran merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi keputusan pelaku pasar dalam melakukan keputusan 

investasi. Namun hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa tidak 

terdapat perbedaan reaksi pasar atas metode pembayaran kas dengan 

metode pembayaran saham dalam merger dan akuisisi. Artinya disini 

tidak terdapat perbedaan reaksi pasar atas pengumuman merger dan 

akuisisi beserta dengan metode yang digunakan. Pelaku pasar 

menganggap bahwa pengumuman mengenai merger dan akuisisi 

beserta dengan metode pembayaran yang digunakan tidak mengandung 

informasi yang berarti sehingga metode pembayaran apapun yang 

digunakan tidak mempengaruhi keputusan investasi pelaku pasar. 

Selain itu, baik metode pembayaran kas maupun metode pembayaran 

saham memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 

3. Status perusahaan target baik itu perusahaan publik ataupun perusahaan 

privat dapat mempengaruhi keputusan pelaku pasar. Namun dalam 

penelitian ini tidak membuktikan bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar 

atas status perusahaan target publik dan status perusahaan privat dalam 

strategi merger dan akuisisi. Hal ini berarti bahwa informasi mengenai 

status perusahaan apa yang dijadikan perusahaan target dalam merger 

dan akuisisi tidak mengandung informasi yang berarti bagi pelaku pasar 

sehingga perusahaan apa yang dijadikan perusahaan target tidak 
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mempengaruhi keputusan pelaku pasar dalam melakukan kegiatan 

investasinya.  

4. Terdapat pengaruh positif signifikan ukuran perusahaan terhadap reaksi 

pasar perusahaan yang melakukan strategi merger dan akuisisi. Ukuran 

perusahaan ini diukur menggunakan sejumlah nilai yang telah 

disepakati oleh perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target. Adanya 

pengaruh positif ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran 

perusahaan yang diakuisisi, akan memberikan cumulative abnormal 

return yang lebih tinggi pula. 

 

B. Saran 

1. Bagi Pelaku Pasar. 

a. Pelaku pasar perlu menambah pengetahuan dan mengasah 

kemampuan investasinya, sehingga dapat mengetahui waktu yang 

tepat untuk melakukan kegiatan investasi yang menguntungkan dan 

tidak mudah terbawa arus oleh informasi yang belum pasti 

kebenarannya.  

b. Pelaku pasar dalam melakukan keputusan investasi ketika 

mendengar informasi perusahaan akan melakukan strategi merger 

dan akuisisi lebih mempertimbangkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keuntungan dari kegiatan tersebut seperti ukuran 

perusahaan target, metode pembayaran yang digunakan, dan status 

perusahaan target sehingga dapat dilakukan analisis apakah 
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keputusan tersebut memberikan keuntungan bagi pelaku pasar atau 

tidak. 

 

2. Bagi Perusahaan Pengakuisisi. 

a. Perusahaan dalam melakukan strategi merger dan akuisisi lebih 

mempertimbangkan baik buruknya bagi perusahaan, karena 

berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaaan rata-rata abnormal 

return yang signifikan, namun rata-rata abnormal return sesudah 

pengumuman merger dan akuisisi lebih rendah daripada abnormal 

return sebelum pengumuman merger dan akuisisi. Hal ini berarti 

pelaku pasar menganggap bahwa keputusan tersebut mengandung 

kabar buruk yang tidak akan memberikan sinergi. 

b. Perusahaan dalam melakukan strategi merger dan akuisisi lebih 

mempertimbangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

reaksi pasar dalam melakukan keputusan investasi, seperti faktor 

ukuran perusahaan target, metode pembayaran yang digunakan dan 

status perusahaan target. 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya. 

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya manambahkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi reaksi pasar pada saat pengumuman merger dan 

akuisisi selain yang sudah diteliti pada penelitian ini. 
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b. Rentang waktu tahun pengambilan sampel yang lebih 

diperpanjangan agar memperoleh jumlah sampel yang lebih 

banyak. 

c. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan alternatif rumus lain 

dalam menghitung abnormal return seperti Mean-Adjusted Model 

dan Market-Adjusted Model. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 

baik: 

1. Penelitian ini tidak membedakan perusahaan yang melakukan strategi 

merger dan akuisisi secara terpisah.  

2. Rentang waktu tahun pengambilan sampel yang hanya 3 tahun sehingga 

sampel yang didapatkan hanya 40 perusahaan sampel. 

3. Keterbatasan sampel pada variabel status perusahaan target yaitu hanya 2 

perusahaan publik dan 38 perusahaan privat. 

4. Beberapa saham ada yang memberikan return nol yang artinya saham 

tersebut tidak diperdagangkan secara aktif di pasar saham. 
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LAMPIRAN 



 

 

 
 

Lampiran 1 Daftar Perusahaan Sampel 

No Kode Perusahaan Pengakuisisi Perusahaan Target Tanggal Akuisisi 

1 AALI PT Astra Agro Lestari Tbk PT Palma Plantasindo 24 Juli 2014 

2 AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk PT Golden Plantation Tbk 22 Mei 2014 

3 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk PT Tritunggal Lestari Makmur 14 Maret 2013 

4 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk PT Dimas Pratama Indah 25 Maret 2013 

5 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk PT Simprug Mahkota Indah 30 Agustus 2013 

6 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk PT Sinar Menara Deli 16 Desember 2013 

7 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk PT Wahana Sentra Sejati 25 Maret 2014 

8 APLN PT Agung Podomoro Land Tbk PT Graha Cipta Kharisma 20 Nopember 2014 

9 AUTO PT Astra Otoparts Tbk PT Pakoakuina 16 Mei 2013 

10 BBCA PT Bank Central Asia Tbk PT Central Santosa Finance 24 Februari 2014 

11 BCAP PT MNC Kapital Indonesia Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk 05 September 2014 

12 BIPI PT Benakat Integra Tbk PT Astrindo Mahakarya Indonesia 16 Oktober 2013 

13 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 03 Juni 2014 

14 BTPN PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank Sahabat Purba Danarta 25 Februari 2014 

15 BYAN PT Bayan Resources Tbk PT Apira Utama 31 Juli 2013 

16 BYAN PT Bayan Resources Tbk PT Bara Sejati 31 Juli 2013 

17 BYAN PT Bayan Resources Tbk PT Cahaya Alam 31 Juli 2013 



 

 

 
 

18 EXCL PT XL Axiata Tbk PT AXIS Telekom Indonesia 04 April 2014 

19 GOLL PT Golden Plantation Tbk PT Bailangu Capital Investment 10 April 2015 

20 GWSA PT Greenwood Sejahtera Tbk PT Trisakti Makmur Persada 20 Juni 2014 

21 HRUM PT Harum Energy Tbk PT Karya Usaha Pertiwi 02 Juli 2013 

22 INDS PT Indospring Tbk PT Sinar Indra Nusa Jaya 30 September 2013 

23 KBLV PT First Media Tbk PT Mitra Mandiri Mantap 03 Februari 2015 

24 KPIG PT MNC Land Tbk PT Bali Nirwana Resort 17 September 2013 

25 MDLN PT Modernland Realty Tbk PT Mitra Sindo Sukses 20 Februari 2014 

26 MDLN PT Modernland Realty Tbk PT Mitra Sindo Makmur 20 Februari 2014 

27 MYRX PT Hanson Internasional Tbk, PT Mandiri Mega Jaya 10 Juni 2014 

28 NRCA PT Nusa Raya Cipta Tbk. PT Bhaskara Utama Jaya 13 Desember 2013 

29 SIDO PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT Berlico Mulia 30 September 2014 

30 SILO PT Siloam International Hospitals Tbk. PT Rashalsiar Cakra Medika 19 Agustus 2014 

31 SIMP PT Salim Ivomas Pratama Tbk PT Mentari Pertiwi Makmur 10 Juni 2013 

32 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk Lafarge S.A 13 Oktober 2014 

33 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk Lafarge S.A 26 Agustus 2015 

34 SRTG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk PT Gilang Agung Persada 30 September 2014 

35 SRTG PT Saratoga Investama Sedaya Tbk PT Trimitra Karya Jaya 13 Nopember 2014 



 

 

 
 

36 TELE PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk PT Mitra Telekomunikasi Selular 10 September 2013 

37 TELE PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk PT Poin Multi Media Nusantara 08 Nopember 2013 

38 TELE PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk PT Simpatindo Multimedia 03 Maret 2015 

39 TKIM PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT Oki Pulp & Paper Mills 10 September 2013 

40 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT Patrakom 18 Desember 2013 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 2 Prosedur Pengambilan Sampel 

No Kriteria 2013 2014 2015 

1 Perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan melakukan merger dan 

akuisisi antara tahun 2013-2015. 

21 18 4 

2 Diketahui dengan pasti tanggal resmi aktivitas 

merger dan akuisisi. 
(0) (0) (0) 

3 Merupakan perusahaan pengakuisisi, bukan 

perusahaan target. 
(1) (0) (0) 

4 Sahamnya diperdagangkan secara aktif di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) 
(2) (0) (0) 

5 Menerbitkan laporan tahunan secara lengkap pada 

periode tahun dilakukannya merger dan akuisisi. 
(0) (0) (0) 

6 Terdapat informasi yang jelas mengenai metode 

pembayaran dalam melakukan merger dan 

akuisisi, baik metode pembayaran dengan kas 

maupun metode pembayaran dengan saham. 

(0) (0) (0) 

7 Terdapat informasi yang jelas mengenai status 

perusahaan target dalam melakukan merger dan 

akuisisi, baik perusahaan publik maupun 

perusahaan non publik (privat). 

(0) (0) (0) 

 Perusahaan sampel di setiap tahun (model 1,2,3) 18 18 4 

 Total perusahaan sampel (model 1,2,3) 40 

 Data outlier (1) (2) (0) 

 Perusahaan sampel di setiap tahun (model 4) (17) (16) (4) 

 Total perusahaan sampel (model 4) 37 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 3 Data Uji Wilcoxon Signed Rank Test 50 Hari Sebelum dan 50 

Hari Sesudah Pengumuman Merger dan Akuisisi 

 

Sebelum Sesudah 

-1 -0,042882 1 -0,044885 

-2 -0,045679 2 -0,045377 

-3 -0,049111 3 -0,048781 

-4 -0,043663 4 -0,043410 

-5 -0,038036 5 -0,048662 

-6 -0,044951 6 -0,039128 

-7 -0,039142 7 -0,024286 

-8 -0,044383 8 -0,042154 

-9 -0,042263 9 -0,042485 

-10 -0,047739 10 -0,044052 

-11 -0,003897 11 -0,049523 

-12 -0,046625 12 -0,052801 

-13 -0,041916 13 -0,036470 

-14 -0,048294 14 -0,048679 

-15 -0,046952 15 -0,045917 

-16 -0,044989 16 -0,043995 

-17 -0,047284 17 -0,046929 

-18 -0,049446 18 -0,040667 

-19 -0,037564 19 -0,047778 

-20 -0,042680 20 -0,045792 

-21 -0,053798 21 -0,031805 

-22 -0,050899 22 -0,047816 

-23 2,226123 23 -0,039135 

-24 -0,039383 24 -0,042065 

-25 -0,043042 25 -0,043679 

-26 -0,044543 26 -0,004462 

Sebelum Sesudah 

-27 -0,050267 27 -0,047311 

-28 -0,042832 28 -0,041647 

-29 -0,047442 29 -0,050053 

-30 -0,045643 30 -0,039645 

-31 -0,043490 31 -0,042166 

-32 -0,046305 32 -0,044755 

-33 -0,045983 33 -0,040357 

-34 -0,046185 34 -0,029040 

-35 -0,043774 35 -0,044391 

-36 -0,049767 36 -0,047221 

-37 -0,040802 37 -0,049663 

-38 -0,045054 38 -0,044813 

-39 -0,049136 39 -0,044887 

-40 -0,049598 40 -0,038077 

-41 -0,046393 41 -0,045850 

-42 -0,048205 42 -0,043566 

-43 -0,071512 43 -0,049873 

-44 -0,046246 44 -0,046085 

-45 -0,047203 45 -0,043123 

-46 -0,054609 46 -0,043962 

-47 -0,048201 47 -0,045123 

-48 -0,045045 48 -0,047416 

-49 -0,050030 49 -0,042041 

-50 -0,043872 50 -0,047234 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 4 Perbandingan Rata-rata Cumulative Abnormal Return (CAR) 

pada Metode Pembayaran (Kas dan Saham) 

 

Kas CAR Saham CAR 

1 -0,28649164 1 -130,5872372 

2 0,25441041 2 0,22728391 

3 0,25441041 3 -0,30379091 

4 0,25441041 4 1,56755437 

5 0,08654910 5 -0,22756909 

6 0,09652210 6 0,42297663 

7 0,22029041 7 0,23811767 

8 0,03048755 8 0,04535684 

9 0,03048755 9 -0,07662201 

10 0,00699562 10 0,12322809 

11 -0,07710725 11 0,08081433 

12 0,65548030 12 0,22313694 

13 0,17887832 13 -0,24565468 

14 0,31375179 14 0,14505212 

 
0,14421965  -9,169096643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 5 Perbandingan Rata-rata Cumulative Abnormal Return (CAR) 

pada Status Perusahaan Target (Publik dan Privat) 

 

Publik CAR Privat CAR 

1 0,29901228  -130,58723721 

2 -0,30379091  -0,28649164 

   -0,50180236 

   0,08654910 

   0,22029041 

   -0,07710725 

   0,31375179 

   0,22728391 

   0,00699562 

   0,09652210 

   1,56755437 

   -0,22756909 

   0,25441041 

   0,25441041 

   0,25441041 

   0,42297663 

   0,31813449 

   0,15102026 

   1,14903809 

   -0,07106278 

   0,23811767 

   0,04535684 

   0,03048755 

   0,03048755 

   0,65548030 

   0,10374580 



 

 

 
 

Publik CAR Privat CAR 

   0,17887832 

   -0,07662201 

   0,12322809 

   0,08081433 

   0,22313694 

   -0,16524898 

   -0,24565468 

   0,64726385 

   -0,04439400 

   -0,07320914 

   0,14505212 

   -0,08802550 

 -0,00238931  -3,27944808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 6 Data Uji Regresi Sederhana 

 

No Kode Tanggal Akuisisi CAR-10,60 Size (dalam Rupiah) 

1 AISA 22 Mei 2014 0,29901228           2.500.000.000  

2 APLN 14 Maret 2013 -0,28649164         45.900.000.000  

3 APLN 25 Maret 2013 -0,50180236           3.000.000.000  

4 APLN 30 Agustus 2013 0,08654910         15.000.000.000  

5 APLN 16 Desember 2013 0,22029041       107.606.097.000  

6 APLN 25 Maret 2014 -0,07710725       166.200.347.000  

7 APLN 20 Nopember 2014 0,31375179              850.000.000  

8 AUTO 16 Mei 2013 0,22728391       700.000.000.000  

9 BBCA 24 Februari 2014 0,00699562         70.110.000.000  

10 BCAP 05 September 2014 -0,30379091       729.698.000.000  

11 BIPI 16 Oktober 2013 0,09652210    6.354.297.280.000  

12 BTPN 25 Februari 2014 -0,22756909       373.333.000.000  

13 BYAN 31 Juli 2013 0,25441041       891.186.120.000  

14 BYAN 31 Juli 2013 0,25441041    2.683.546.503.000  

15 BYAN 31 Juli 2013 0,25441041       715.076.670.000  

16 EXCL 04 April 2014 0,42297663  10.079.344.000.000  

17 GOLL 10 April 2015 0,31813449         53.750.000.000  

18 GWSA 20 Juni 2014 0,15102026           3.410.000.000  

19 INDS 30 September 2013 -0,07106278           3.960.000.000  

20 KBLV 03 Februari 2015 0,23811767    1.337.400.000.000  

21 KPIG 17 September 2013 0,04535684       753.976.500.000  

22 MDLN 20 Februari 2014 0,03048755       361.029.000.000  

23 MDLN 20 Februari 2014 0,03048755       122.400.000.000  

24 MYRX 10 Juni 2014 0,65548030    4.505.856.817.472  

25 NRCA 13 Desember 2013 0,10374580       120.000.000.000  

26 SIDO 30 September 2014 0,17887832       124.993.000.000  

27 SILO 19 Agustus 2014 -0,07662201       104.720.568.876  

28 SIMP 10 Juni 2013 0,12322809       330.000.000.000  



 

 

 
 

29 SMCB 13 Oktober 2014 0,08081433    2.139.000.000.000  

30 SMCB 26 Agustus 2015 0,22313694    2.139.000.000.000  

31 SRTG 30 September 2014 -0,16524898         63.819.600.000  

32 SRTG 13 Nopember 2014 -0,24565468       250.000.000.000  

33 TELE 10 September 2013 0,64726385           1.499.000.000  

34 TELE 08 Nopember 2013 -0,04439400         45.000.000.000  

35 TELE 03 Maret 2015 -0,07320914       416.864.000.000  

36 TKIM 10 September 2013 0,14505212    4.573.052.000.000  

37 TLKM 18 Desember 2013 -0,08802550         45.600.000.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 7 Uji Normalitas Model Penelitian 1 

 
Explore 

 
Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Diff 50 100.0% 0 .0% 50 100.0% 

 

 
Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Diff Mean .04296800 .045379359 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound -4.82252360E-2  

Upper Bound .13416124  

5% Trimmed Mean -2.10896667E-3  

Median -1.11000000E-3  

Variance .103  

Std. Deviation .320880524  

Minimum -.040081  

Maximum 2.265258E0  

Range 2.305339E0  

Interquartile Range .006470  

Skewness 7.058 .337 

Kurtosis 49.876 .662 

 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Diff .500 50 .000 .146 50 .000 

a. Lilliefors Significance Correction    

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Diff 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 8 Hasil Uji Wilcoxon Signed Rank Test 

 
NPar Tests 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Sebelum Merger dan 
Akuisisi 

50 -1.26400000E-5 .321344562 -.071512 2.226123 

Sesudah Merger dan 
Akuisisi 

50 -4.29806400E-2 .007637027 -.052801 -.004462 

 

 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 

Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

Sesudah Merger dan Akuisisi - 
Sebelum Merger dan Akuisisi 

Negative Ranks 16
a
 26.12 418.00 

Positive Ranks 34
b
 25.21 857.00 

Ties 0
c
   

Total 50   

a. Sesudah Merger dan Akuisisi < Sebelum Merger dan Akuisisi  

b. Sesudah Merger dan Akuisisi > Sebelum Merger dan Akuisisi  

c. Sesudah Merger dan Akuisisi = Sebelum Merger dan Akuisisi  

 
Test Statistics

b
 

 Sesudah Merger 
dan Akuisisi - 

Sebelum Merger 
dan Akuisisi 

Z -2.119
a
 

Asymp. Sig. (2-tailed) .034 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 9 Uji Normalitas dan Homogenitas Model Penelitian 2 

 

 
Case Processing Summary 

 

Metode 
Pembayaran 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

CAR Saham 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

Kas 14 100.0% 0 .0% 14 100.0% 

 
Descriptives 

 Metode Pembayaran Statistic Std. Error 

CAR Saham Mean -9.16909664E0 9.340642390E0 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound -2.93483277E1  

Upper Bound 1.10101344E1  

5% Trimmed Mean -3.02012500E0  

Median .10202121  

Variance 1.221E3  

Std. Deviation 3.494948360E1  

Minimum -1.305872E2  

Maximum 1.567554E0  

Range 1.321548E2  

Interquartile Range .462083  

Skewness -3.741 .597 

Kurtosis 13.994 1.154 

Kas Mean .14421965 .058287925 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound .01829624  

Upper Bound .27014306  

5% Trimmed Mean .13974468  

Median .13770021  

Variance .048  

Std. Deviation .218093447  

Minimum -.286492  

Maximum .655480  

Range .941972  

Interquartile Range .229796  



 

 

 
 

Skewness .402 .597 

Kurtosis 1.955 1.154 

 
Tests of Normality 

 
Metode 
Pembayaran 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

CAR Saham .529 14 .000 .307 14 .000 

Kas .164 14 .200
*
 .946 14 .507 

a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 

 
Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

CAR Based on Mean 4.607 1 26 .041 

Based on Median 1.025 1 26 .321 

Based on Median and with 
adjusted df 

1.025 1 13.000 .330 

Based on trimmed mean 1.798 1 26 .192 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Lampiran 10 Hasil Uji Mann Whitney Model Penelitian 2 

 
NPar Tests 

 
Mann-Whitney Test 
 

 
Ranks 

 Metode 
Pembayaran N Mean Rank Sum of Ranks 

CAR Saham 14 13.36 187.00 

Kas 14 15.64 219.00 

Total 28   

 
Test Statistics

b
 

 Cumulative 
Abnormal Return 

Mann-Whitney U 82.000 

Wilcoxon W 187.000 

Z -.736 

Asymp. Sig. (2-tailed) .462 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .482
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Metode Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 11 Uji Normalitas dan Homogenitas Model Penelitian 3 

 

 
Case Processing Summary 

 

Status 
Perusahaan 
Target 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

CAR Privat 38 100.0% 0 .0% 38 100.0% 

Publik 2 100.0% 0 .0% 2 100.0% 

 

 
Descriptives 

 Status Perusahaan Target Statistic Std. Error 

CAR Privat Mean -3.27944809E0 3.441275772E0 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound -1.02521351E1  

Upper Bound 3.69323895E0  

5% Trimmed Mean .11164162  

Median 1.00133950E-1  

Variance 450.010  

Std. Deviation 2.121344856E1  

Minimum -1.305872E2  

Maximum 1.567554E0  

Range 1.321548E2  

Interquartile Range .328473  

Skewness -6.161 .383 

Kurtosis 37.975 .750 

Publik Mean -2.38931500E-3 .301401595 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound -3.83205969E0  

Upper Bound 3.82728106E0  

5% Trimmed Mean .  

Median -2.38931500E-3  

Variance .182  

Std. Deviation .426246223  

Minimum -.303791  

Maximum .299012  

Range .602803  



 

 

 
 

Interquartile Range .  

Skewness . . 

Kurtosis . . 

 

 
Tests of Normality 

 Status 
Perusahaan 
Target 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

CAR Privat .526 38 .000 .164 38 .000 

Publik .260 2 .    

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 
Test of Homogeneity of Variance 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

CAR Based on Mean .198 1 38 .659 

Based on Median .049 1 38 .825 

Based on Median and with 
adjusted df 

.049 1 37.000 .825 

Based on trimmed mean .049 1 38 .825 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 12 Uji Mann Whitney Model Peneliian 3 

 

NPar Tests 

 

Mann-Whitney Test 
 

 
Ranks 

 Status Perusahaan 
Target N Mean Rank Sum of Ranks 

CAR Privat 38 20.63 784.00 

Publik 2 18.00 36.00 

Total 40   

 

 
Test Statistics

b
 

 Cumulative 
Abnormal Return 

Mann-Whitney U 33.000 

Wilcoxon W 36.000 

Z -.310 

Asymp. Sig. (2-tailed) .756 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .785
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Status Perusahaan 
Target 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Lampiran 13 Uji Asumsi Klasik dan Regresi Sederhana 

 

Regression 

 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Cumulative Abnormal Return .08775240 .244901288 37 

Ukuran Perusahaan 1092783202793.19 2113231837627.543 37 

 
Correlations 

  Cumulative 
Abnormal Return 

Ukuran 
Perusahaan 

Pearson Correlation Cumulative Abnormal Return 1.000 .369 

Ukuran Perusahaan .369 1.000 

Sig. (1-tailed) Cumulative Abnormal Return . .012 

Ukuran Perusahaan .012 . 

N Cumulative Abnormal Return 37 37 

Ukuran Perusahaan 37 37 

 

 
Variables Entered/Removed

b
 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 Ukuran 
Perusahaan

a
 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return 

 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .369
a
 .136 .112 .230803979 1.938 

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan  

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .295 1 .295 5.532 .024
a
 

Residual 1.864 35 .053   

Total 2.159 36    

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan   

b. Dependent Variable: Cumulative Abnormal Return   

 

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .041 .043  .956 .346   

Ukuran Perusahaan 4.281E-14 .000 .369 2.352 .024 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Cumulative Abnormal 
Return 

     

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

Case Processing Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Unstandardized Residual 37 100.0% 0 .0% 37 100.0% 

 

 
Descriptives 

   Statistic Std. Error 

Unstandardized Residual Mean .0000000 .03741323 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound -7.5877547E-2  

Upper Bound .0758775  

5% Trimmed Mean -3.0660337E-3  

Median -2.5935508E-2  

Variance .052  

Std. Deviation .22757579  

Minimum -.54290  

Maximum .60623  

Range 1.14913  

Interquartile Range .27619  

Skewness .140 .388 

Kurtosis .715 .759 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .092 37 .200
*
 .988 37 .950 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .184 .026  6.981 .000   

Ukuran 
Perusahaan 

-6.767E-15 .000 -.102 -.605 .549 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Abs_RES 

 


