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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 



63 

 

 
 

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. 

 


