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Merger dan akuisisi rnerupakan bentuk pengabungan usaha
yang diminati oleh kalangan pengusaha. MeIalui merger dan
akuisisi perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya
ditengah persainqan bisnis yang makin kompetitif. Informasi
merger dan akuisisi merupakan informasi penting bagi para
pemegang saham Pengumuman merger atau akuisisi yang
dikel-uarkan oleh suatu perusahaan akan berdampak pada harga
saham perusahaan yang diakuisisi atau perusahaan target.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji- dampak sebelum
dan sesudah pengumuman merger dan akusisi perusahaan yang
timbul. Reaksi-reaksi- para pemegang saham inilah yang
digunakan untuk mengukur abnormal return, dan vol-ume
perdagangan saham. Perusahaan sampel yang di uji di sini
adalah 14 perusahaan dari berbagai jenis industri yang
berbeda-beda yang melakukan merger dan akuisisi selama periode
2005-2010, dan memenuhi kriteria sampel selama periode
penelitian.

Dari hasil pengujian hipotesis yang diajukan untuk
menganalisis apakah terdapat perbedaan abnormal return, dan
volume perdagangan saham 15 hari sebelum pengumuman dan 15
hari setelah pengumuman. Penqujiann ada tidaknya abnormal
return dan vol-ume perdagangan saham dil-akukan dengan
independent sample t-test. Pengujian menunjukan hasil yang
kurang memuaskan yaitu kecilnya pengaruh sj-gnifikan, dapat
ditarik kesimpulan bahwa uji yang dilakukan selarna 15 hari
sebelum dan 15 hari sesudah periodenya terlalu pendek sehingga
banyak yang tidak signifikan,

Kata kunci: abnormaL return,vol-ume perdagangan sahaml merglert
akuisisi
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Dunia bisnis telah memasuki masa kebebasan dan
keterbukaan pada masa sekaranq ini, tidak ada laqi jarak atau
halangan yang selama ini membatasi semua aktivi-tas bisnis
khususnya aktivitas antar-daerah dan antar-negara. Perubah4n
signifikan dalam lingkungan bisnis seperti globalisasi'
deregulasi, kemajuan teknologi serta fragmentasi pasar telah
menciptakan persaingan yang sangat ketat. Respon perusahaan-
perusahaan terhadap meningkatnya persaingan sangat beragam.
Ada yang memilih resources pada suatu segmen tertentu yang
lebih kecil-, ada juga yang bertahan dengan apa yang tel-ah
dilakukan selama i-ni, ada juga yang menggabungkan diri
menjadi satu perusahaan besar dal-am satu industri (baik
melakukan strategi merger atau akuisisi)

Merger berasal dari kata "mergere" (latin) yang artinya
(1) bergabung bersama, menyatu, berkombinasi (2) menyebabkan
hi-langnya identitas karena terserap atau terte.l-an sesuatu,
sedangkan akuisisi berasaf dari kata "acquisitio" (latin) dan
acquisition (inggris), makna harafiah akuisisi adalah membeli
atau mendapatkan sesuatu/objek.

Merger adalah pengqabungan dua atau lebih perusahaan yang
kemudian hanya ada satu perusahaan yang tetap hidup sebaqai
badan hukum, sementara yang lainnya mengehentikan aktivi-tasnya
atau bubar. Sedangkan akuisisi adalah pengambilan kepemi-Iikan
atau pengendalian atas saham atau aset suatu perusahaan oleh
perusahaan J-ain, dan dalam peristiwa ini baik perusahaan
pengambi-lalih atau yang di ambil alih tetap eksis sebagai
badan hukum yang terpisah (Moin, 2010).

Keputusan merger dan akuisisi selain membawa manfaat
tidak terlepas dari permasalahan (Edwin, 2010), diantaranya
biaya untuk melaksanakan merger dan akuisisi sangat mahal-,
dan hasilnya pun belum pasti sesuai dengan yang diharapkan.
Disamping itu, pelaksanaan akuisisi juga dapat rnemberikan
dampak negatif terhadap posisi keuangan dari perusahaan
pengakuisisi (aqcuiring company) apabila strukturisasi dari
akuisisi melibatkan cara pembayaran dengan kas dan atau
melalui peminjaman.

Merger dan akuisisi sebagai salah satu bentuk
pengembangan usaha merupakan suatu peristiwa yang dapat
terjadj- pada perusahaan emiten (corporate event) yang
dipublikasikan. Suatu peristiwa yang dipublikasikan diharapkan
akan mendapatan reaksi dari pelaku pasar modal. Reaksi
tersebut ditunjukkan dengan adanya perubahan harga dari
sekuritas yang bersangkutan. Reaksi pasar dapat diukur dengan
menggunakan Abnormal return dan Trading Volume Activity (TVA)

Beberapa penelitian mengenai pengaruh peri-stiwa merger
dan akuisisi pada pasar modal fndonesia telah banyak dilakukan



diantaranya adalah penelitian yang dilakukan ol-eh Aritonang
(2009) tentang analisis return, abnormaL return, aktivitas
volume perdagangan atas pengumuman merger dan akusisi,
pengnmuman pada perusahaan yang terdaftar di BEJ periode 2000-
2002, dengan periode 11 hari sebelum dan sesudah, hasilnya
untuk pengujian pasangan priode abnormal- return adanya
perubahan yang signifikan, namun untuk pengujian aktivitas
volume perdagangan saham tidak adanya peru-bahan yang
signifikan. Wiriastari- (2010) yang menel-j-ti tentang analisis
dampak pengumnman merger dan akusisi terhadap return saham
perusahaan akusitor yang terdaftar di BEI tahun 2004-2008
menunjukkan bahwa belum sepenuhnya menunjukan hasil-
sebagaimana yang diharapkan tidak di peroleh adanya perbedaan
reaksj- investor yang signifikan berkaitan dengan pengumuman
merger. Studi peristiwa (event study) yang dilakukan ol-eh
Armin (201-7) yang meneliti analisis pengaruh Indonesia
Sustainability Reporting Awards (ISRA) terhadap abnormal
return dan volume perdagangan saham Penelitian tersebut
menyimpulkan adanya perbedaan abnormal return dan volume
perdagangan saham sebelum dan sesudah pengumuman penghargaan
rsRA 2009-2010.

berdasarkan latar belakang yang telah di bahas
sebelumnya, permasalahan yang diranqkum pada penelitian ini
adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan abnormal- return pada
periode sebelum dan sesudah tanggal pengumuman merger
dan akuisisi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

2. Apakah terdapat perbedaan volume perdagangan saham
antara periode sebelum dengan sesudah merger dan
akuisisi pada Bursa Efek Indonesia (BEI) ?

Tinjauan Teori da,n pengenbangan Eipotesis

Dilihat sisi laporan keuangan merger dan akuisisi adal-ah
salah satu bentuk keputusan investasi jangka panjang yang
harus diinvestigrasi dan dianalisis dari aspek kelayakan
bisnisnya. Sementara itu darj- prespektif managemen strategi,
merger dan akuisisi adalah satu alternatif strategi
pertumbuhan melalui jaJ-ur eksternal- untuk mencapai tujuan
perusahaan. Dilihat dari dua prespektif inj- maka tujuan merger
dan akuisi-si tidak l-ain adalah untuk membangun keunggulan
kompetitif perusahaan jangka panjang yang pada gilirannya
dapat meningkatkan nilai perusahaan atau memaksimumkan
kemalsnuran pemilik perusahaan atau pemegang saham (Moin,2010) .

Peranan informasi da1am pasar modal- cukup penting,
bagaimana suatu pasar bereaksi terhadap suatu informasi untuk
mencapai harga keseimbangan yang baru. Apabila pasar bereaksi
dengan cepat untuk mencapai harga keseimbangan baru yang



seluruhnya mencerminkan informasi yang tersedia, maka kondisi
pasar yang seperti ini disebut pasar yang efisien.

Hal--hal yang menyebabkan pasar modal menjadi efisien
(Edwin, 2070) yaitu :

1. Harga-harga saham pada setiap waktu mencerminkan
perkiraan objektif dari arus kas masa depan yang
sepenuhnya mencerminkan informasi yang tersedia di pasar

2. Para investor yang tidak memiliki cukup informasi akan
secara tidak rasional mengjar tren pasar dan atau
menempatkan harapan yang terl-aLu besar besar pada
informasi baru.

Menurut Moin (2010) Event study merupakan studi yang
mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa (event) yang
informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman.
Pengertian event study yang berhubungan dengan return saham
adalah bahwa event study bertujuan untuk mengukur antara suatu
peristiwa dengan tingkat pengembalian (return) dari suatu
surat berharga. Tujuan event study adafah untuk menguji apakah
terjadi abnormal- return pada suatu saham tertentu sebagai
akibat suatu informasi tertentu, sedangkan abnormal- return
adafah lonjakan atau penyimpangan return yang terjadi lebih
besar atau lebih kecil dari return yang diharapkan (expected
return). Sementara aktivitas volume perdangan saham merupakan
penjualan dari setiap transaksi saham tertentu, dan dibursa
saham pada saat waktu dan saham tertentu, dan merupakan salah
satu faktor juga memberikan dampak terhadap pergerakan harga
saham terhadap suatu peristiwa yang dapat dilihat dengan even
study
Kerangka Pemikiran Teoritis

7. AbnormaL Return
Pengumuman merger dan akuisisi pada perusahaan yang

terdaftar di BEI akan mempengaruhi reaksi pasar.
AbnormaL return diperoleh dengan membandingkan expected
return dengan actual- return, Apabila actual return l-ebih
tinggi dari tingkat keuntungan yang diharapkan dapat
dikatakan terjadi abnormaL retutn dikutip dari Jogiyanto
(2008) dalam Asmara (2010). Tujuan penelitian ini adalah
untuk menganalisis apakah sebel-um dan sesudah pengumuman
merger dan akuisisi berdampak pada reaksi pasar,
sedangkan reaksi pasar terhadap pengumuman tersebut
berupa abnormaJ- return saham perusahaan yanq mengumumkan
akan mel-akukan merger dan akuisisi, dan perusahaan yang
akan di merger dan di akuisisi.

Abnormal- return terjadi karena naik turunya saham
karena reaksi pasar terhadap pengumuman merger dan
akuisisi. Jika pasar bereaksj- positif terhadap
pengumrlman merger dan akuisisi tersebut maka akan



menghasil-kan abnormaJ- return positif. Begitu juga
sebaliknya jika reaksi pasar terhadap pengumuman merger
dan akuisis tersebut negatif maka akan menghasj-Ikan
abnormaL return negatif, hal inj- sesuai dengan
penelitian terdahulu, Wiriastari (2070) antara sebelum
dan sesudah pengumuman merger dan akuisisi, abnormaL
return pada beberapa perusahan menunjukan reaksi positif
dengan ditunjukan dengan adanya kenaikan, tetapi juga
terdapat reaksi negatif yang di tunjukan dengan adanya
penurunan actuaL return pada beberapa perusahaan.

Hipotesis reaksi berlebihan (abnormaT return) dapat
didefinisikan bahwa pasar bereaksi berlebihan terhadap
suatu informasi- tertentu. Pel-aku pasar, memberi bobot
tinggi terhadap informasi terbaru dan bobot yang rendah
terhadap informasi awal. Para pelaku pasar memiliki
ekspektasi yang tinggi terhadap return atas saham yang
sekarang dipegangnya, namun demikian ternyata di masa
depan memberikan return tidak sesuai yang diharapkan
(Brai]sford, 1992) dal-am Wiriastari (2010).
Ea : Terdapat perbedaan rata-rata abnormal- return pada

periode sebelum dan sesudah pengumuman merger dan
akuisisi.

2. Trading Vol-ume Activity (TVA)
Dalam pasar modal terdapat banyak sekali informasj--

informasi yang dapat memperngaruhi situasi didalamnya,
salah satunya adalah informasi perusahaan yang akan
melakukan merger dan akuisisi, reaksi pasar modaf
terhadap informasi ini dapat dilj-hat dengan menggunakan
suatu pendekatan yaitu pendekat Trading Vol-ume Activity
(TVA). TVA merupakan instrument yang dapat digunakan
untuk rnelihat reaksi pasar modal terhadap informasi
melalui parameter perubahan vofume perdagangan saham
(Fatmawati dan Asri, 1999) dal-am Munawarah (2009).

Menurut Marwan Asri dan Faisal- (1998) dal-am Pramana
(2012)Volume perdagangan saham merupakan sal-ah satu
indj-kataor dari reaksi pasar terhadap suatu pengumuman.
Trading Vol-ume Activity (WA) merupakan suatu instrumen
yang dapat di-gunakan untuk melihat reaksi pasar modal-
terhadap informasi melalui parameter volume perdagangan
saham. Apabila vol-ume perdagangan yang meningkat karna
peningkatan permintaan, maka peristiwa tersebut
merupakan berita baik, sedangkan jika peningrkatan vol-ume
perdagangan karna peningkatan penjualan, maka dapat
diartikan bahwa peristiwa tersebut rnerupakan kabar buruk
bagi para pelaku pasar.
Ba :Terdapat perbedaan

saham sebelum dan
akuisisi.

rata-rata volume perdagangan
sesudah pengumuman merger dan



Metoda PeneJ.itian

Populasi dan Penentuan Saq>el
Metode pengambilan sampel menggunakan Purposive Sample,

yaitu populasi yang akan dijadi-kan sampel sesuai dengan yang
dikehendaki. Adapun kriteria sampel adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan melakukan merger dan akuisisi periode tahun

2005 - 2010
2. Perusahaan tidak melakukan delisting (kel-uar dari daftar

keanggotaan BEI)
3. Memiliki kelengkapan data AbnormaL return dan Volume

perdagangan saham sefama periode penelitian.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi yang diteliti dal-am penelitian ini adalah
perusahaan yanq terdaftar di BEf yang me.l-akukan merger dan
akuisisi selama periode 2005-2010. Data diperoleh dari sumber
sebagai berikut :

1. Daftar perusahaan beserta tanggal pengumuman merger dan
akuisisi yang diperoleh PT. Indonesia Capital Market
El-ectronic Library (ICaMEL) .

2. Harga saham, volume saham diperdagangkan dan volume saham
beredar diperoleh dari PT. Indonesia Capital Market
Electronj-c Library (ICaMEL) .

3. fndex Harga Saham Gabungan di peroleh dari PT. Indonesia
Capital Market El-ectronic Library (ICaMEL).

Pengnrlcuran VariabeJ. Penelitian
Tahap-tahap yang dil-akukan dalam pengukuran variabel-

penelitian sebagai berikut :

ldenghitungan Awerage Abnormal- Retrrrn
a) Menentukan periode peristiwa yang disebut juga periode

pengamatan atau periode jendela (event window).
Penelitian ini menggunakan periode jendela 30 hari.
Menghitung ActuaT Return Saham untuk masing-masing saham
pada periode pengamatan dengan rumus (Jogiyanto, 2008)
dafam Armj-n (2OIL) z

^ Pt,t - Pt,t-t
nt = pr.-.l

= Actual return saham periode peristiwa i
: Harga saham i periode peristiwa t
: Harga saham i periode peristiwa t-1

Ri
Pi. t
Pi, t-r

b) Menghitung return pasar (return market) dengan rumus
(Moin, 2070)



c)

Rmt:
IHSL - IHSGFL

IHSGFT

Rmt Return market
IHSG. Index Harga Saham Gabungan pada harit
IHSGT-r Index Harqa Saham Gabungan pada hari t-1

Menghitung abnormal return selama peri-ode pengamatan
menggunakan l4arket Adjusted Return l4odeL E (Rit) = Rmt

dengan rumus (Moin, 2010) :

AR:Ri,t-R,t

AR = Abnormal Return sekuritas ke-i pada periode
peristiwa ke-t

Return sesungguhnya yang terjadi untuk sekuritas
ke-i pada periode peristiwa ke-t.

Return pasar sekuritas ke-i untuk periode
peri-stiwa ke-t.

Menghitung Average AbnormaL Return pada hari ke-t
(Jogiyanto, 2003) dalam Telaumbanua, dan Sumiyana
(2008):

AAR.:Xi!'-4ni't
N

= Average Abnormal Return pada hari ke-t
: Return tidak normal untuk sekuritas ke-i

pada hari ke-t
N = Jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh

pengumuman peristiwa.
e) Menghitung akumulasi rata-rata return tidak normal- atau

Cumul-ative Average AbnormaL Return (CAAR) pada hari
pengamatan menurut Jogiyanto (2003) dalam Telaumbanua,
dan Sumiyana (2008) :

CAART='+

CAART Cumulative Abnormal Averaqe Return pada
hari ke-t

CARi,r Cumulatuve Abnormal Return sekuritas
ke-i pada hari ke-t

k = Jumlah sekuritas yang terpengaruh oleh
pengumuman peristiwa

Penghitungran Volume Perdagrangan Saham
a) Menghitung volume perdagangan masing-masing saham

selama event periode (Foster, 1986) dalam Aritonang
(2009):

Ri, t

Rnt

d)

AARt
ARi, t



TVA1 =

TVAi.1 : Trading Vol-ume Aetivity untuk sekuritas ke-i
pada hari ke-t

b) Menghitung rata-rata volune perdagangan seluruh saham
sel-ama event periode (Jogiyanto, 2003) dal-am Wardhani
(2012) :

ATVAi,6: uyrrvAi,t
N

ATVAi, g

XN rvAi,t
N

Average Trading VoTume Activity untuk
Sekuritas ke-I pada hari ke-t

: Jumlah TVA pada waktu ke-t
= Jumlah sekuritas yang terpengaruh.

ldetode Analisis Data
Untuk menguji hipotesis, alat analisis yang digunakan

adalah metode uji beda dua rata-rata dengan pengujian
statistik uji dua sample bersamaan (paired sample t-test),
dengan tingkat kepercayaan 95? atau alpha : 0.05.

Adapun krj-teria pengambilan keputusan dengan menggunakan
uji-t dua sisi berdasarkan perbandingan nilai probabilitas dan
al-pha (0.05). Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

.Ho ditolak jika : p < 0.05
rHo diterima jika : p ) 0.05

Penbahasan

Analisis Deskriptif dan statistik
Anal-isis Abnormal- Return

- HasiI analisis deskrj-ftif Abnormal- Return menunjukkan
bahwa pasar hanya bereaksi secara signifikan pada 15
hari sebelum pengumuman merger dan akusisisi yaitu hari
t-3 dengan sig=6.028<0f05. Reaksi yang terjadi pada t-
74, t-L2, t-11, t-10, t-9, t-6, t-5, t-4, t-2, t-1 serta
hari saat terjadinya peristiwa adalah negatif, maka
rata-rata reaksi yang terjadi adalah negatif. Sedangkan
untuk periode sesudah pengumuman, tidak ada reaksi
secara signifikan, dan rata-rata hasil yang terjadi
adalah negatif.

Hasi]. uii Paired T-Test
Periode lfiean Perbed.aan t hitung Prob. Ket.

Sebelum 0.00338 -0.0434 -1.186 0.25'7 Ha ditolak
Sesudah 0.00112



- Berdasarkan tabel d atas terl-ihat bahwa rata-rata
AbnormaL Return saham sebelum merger dan akuisi-si
(0,00338) lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata
Abnotmal Return saham sesudah merger dan akuisisi
(0,007'72), atau terjadi perbedaan rata-rata AbnormaL
Return saham sebesar 0,00434. Namun perbedaan tersebut
tidak signifikan secara statistik. HaI ini dibuktikan
dengan hasil- uj i t sebesar -L.84'7 dengan probabilitas
0,25'l yang nilainya lebih besar dari 0r 05. Dengan
demikian Ho diterima dan Ha ditolak, yanq berarti tidak
terdapat perbedaan rata-rata Abnormal- Return antara
sebelum dan sesudah merger dan akuisj-si.

Analisis Volume Perdagangan Saham
- Analisis deskriptif Tranding Vol-ume Activity (TVA) dari

t-15 hingga t -1 cenderung terjadi peningkatan TVA,
tetapi kembal-i menurun lagi hingga t+3 dan seterusnya,
setelah itu TVA kembali meningkat di t+13, dan kembali
menurun t+15.

i Paired T-Test
Periode ldean Perbedaan t hitung Prob. Ket.

Sebel-um 0 .02167 0 .0r7 22 1.549 0.145 Haditol-ak

Sesudah 0.00445

TabeI diatas menunjukan rata-rata Tranding Volume
Activity (TVA) sebelum merger dan akuisisi (0t0276'7)
lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Tranding
Volume Activity (TVA) sesudah pengumuman merger dan
akuisisi (0,00445) , atau terjadi perbedaan rata-rata
Tranding Volume Activity (TVA) sebesar 0, OI'722. Namun
perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik.
Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t sebesar I,549
dengan probabi-litas 0,145 yanq nilainya jauh lebih besar
dari 0,05. Dengan demikian Ho diterima dan Ha ditolak,
yang berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata Tranding
Volume Activity (TVA) antara sebelum dan sesudah
pengumuman laporan.

Kesiryulan d"an Saran

Dari hasil analisis yang di telah dilakukan menyimpuJ-kan
bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata abnormaJ-
return antara sebelum dan sesudah pengumuman merger dan
akuisisi. HasiI menunjukkan bahwa peristiwa merger dan akusisi



bel-um mempengaruhi perubahan nil-ai abnormal- return antara
sebel-um dan sesuah pengumuman merger dan akuisisi, begitu juga
dengan Trading Vol-ume Activity tidak ada perbedaan yang
sj-gnifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah pengumuman
merger dan akuisisi. Hasil- menunjukkan bahwa peristiwa merger
dan akusisi bel-um mempengaruhi peru-bahan nil-ai vo.l-urne
perdagangan saham antara sebelum dan sesuah merger dan
akuisisi. Keterbatasan jumlah sampel sebanyak 14 perusahaan
yang secara statistik masih dibawah sampel normal yaitu 30
perusahaan, dan keterbatasaan dalam pencarian sumber data yang
Iebih darj- satu tempat penyedia data, dan teori-teori yang
berasal langsung dari buku yang berkaitan di daerah kepri,
peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari
tingkat kesempurnaan. Untuk penelitian selanjutnya, perlu
membandingkan t0 (hari peristiwa) dengan setiap periode
pengamatan, agar memberikan keakuratan dan menambah data yang
dapat dianalisis untuk mengetahui gejala-gejala (deskriptif)
yang ditimbulkan darj- dampak yang terjadi pada saat hari
peristJ-wa maupun sebelurn, sesudah pengumuman merger dan
akuisisi pada hari setiap periode pengamatan.
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