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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 
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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 
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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 
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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 

 

 

 

Reaksi Pasar 

(Abnormal 

Return) 

Perusahaan 

Pengakuisisi 

Sebelum 

Reaksi Pasar 

(Abnormal 

Return) 

Perusahaan 

Pengakuisisi 

H1 

Sesudah 

Reaksi Pasar 

(Cumulative 

Abnormal 

Return) 

Perusahaan 

Pengakuisisi 

 

Kas 

Reaksi Pasar 

(Cumulative 

Abnormal 

Return) 

Perusahaan 

Pengakuisisi 

 

H2 

Saham 



27 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Ukuran Perusahaan 
Reaksi Pasar (Cumulative 

Abnormal Return) 

Perusahaan Pengakuisisi 

H4 

Reaksi Pasar 

(Cumulative 

Abnormal 

Return) 

Perusahaan 

Pengakuisisi 

 

Publik 

Reaksi Pasar 

(Cumulative 

Abnormal 

Return) 

Perusahaan 

Pengakuisisi 

 

H3 

Privat 


