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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. 

 


