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SARI 
 

Fidhi Himawan, 2007. Pengaruh Earning per Share (EPS) dan Devidend 
Yield (DY) terhadap harga saham perusahaan pengakuisisi yang terdaftar pada 
bursa efek Jakarta. 75 halaman, 2 tabel, dan 3 lampiran. Jurusan Akuntansi, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.  

 
Kata kunci : Earning per Share (EPS), Devidend Yield (DY), harga saham.  

Tingkat perekonomian di Indonesia semakin rendah karena tingginya 
tingkat suku bunga, menurunnya stabilitas politik dan keamanan serta 
menurunnya kepercayaan investor. Dengan kondisi perekonomian yang seperti itu 
telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan upaya-upaya strategis 
dalam mencapai sinergi agar prusahaan mereka dapat berkembang dsn 
mempertahankan kegiatan usahanya. Sinergi sendiri berarti nilai gabungan dari 
kedua perusahaan tersebut lebih besar dari penjumlaham masing-masing nilai 
perusahaan yang digabungkan. 

Pada prinsipnya, semua keputusan akuisisi diarahkan untuk mencapai suatu 
sinergi, yaitu peningkatan competitiveness dan cash flow  yang dihasilkan yang 
tidak dapat dicapai jika dilakukan oleh kedua perushaan yang bergabung itu secara 
sendiri-sendiri. Sinergi sebagai suatu tujuan ternyata mengandung konsekuensi 
jangka panjang. Ketika eksekutif mengambil keputusan akuisisi, mereka membayar 
premium (cost) di muka untuk sesuatu imbalan di masa dating yang kadang-kadang 
belum pasti. Akuisisi akan mempunyai nilai jika kinerja masa datang berada di atas 
premium (cost) yang dibayar saat ini. Dengan demikian secara logika, eksekutif 
seharusnya memilih strategi akuisisi yang hanya menawarkan imbalan (sinergi) 
lebih baik dari pada alternative strtegi- strategi lainnya. 

Harga saham perusahaan pengakuisisi yang go public dalam 
perkembanganya dapat dipengaruhi oleh factor internal maupun factor eksternal. 
Harga saham dapat berubah setiap saat, perubahan harga saham tersebut dapat 
mengakibatkan seorang investor memperoleh keuntungan maupun kerugian. 

Penelitian ini menganalisis pengaruh Earning per Share (EPS) dan 
Devidend Yield (DY) terhadap harga saham perusahaan pengakuisisi setelah dan 
sebelum akuisisi. Popuasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan pengakuisisi  dari tahun 2000 sampai dengan 2004. Perusahaan yang 
dijadikan sampel berjumlaah 12 dari 30 populasi. Penelitian ini menggunakan 
persamaan linear berganda. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
harga saham perusahaan pengakuisisi yang listing  di BEJ. Yang menjadi sampel 
penelitian, yaitu closing price, data DY dan EPS perusahaan pengakuisisi yang 
listing di BEJ dari tahun 1998 sampai dengan 2006.      

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial EPS berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap harga saham perusahaan pengakuisisi sebelum 
melakukan akuisisi, namun DY tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 
saham. Secara simultan EPS dan DY berpengaruh terhadap harga saham 
perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. Secara parsial EPS 
berpengaruh terhadap harga saham setelah melakukan akuisisi, namun DY tidak 
berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Secara simultan EPS dan DY 
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berpengaruh terhadap  harga saham perusahaan pengakuisisi setelah melakukan 
akuisisi. Sedangkan untuk harga saham perusahaan pengakuisisi setelah dan 
sebelum melakukan akuisisi, tidak berbeda  nyata. 

Dari penelitian ini dapat diambil saran, bagi para Investor dalam 
penanaman saham dapat memperhatikan nilai EPSnya. Ada tidaknya akuisisi 
tidak perlu menjadi pertimbangan, sebab tidak ada perbedaan harga saham 
sebelum dan sesudah akuisisi. Nilai DY tidak terlalu perlu diperhatikan sebab 
tidak memberikan dampak yang berat bagi perubahan harga saham. Bagi peneliti 
selanjutnya, perlu menambah variable lainnya yaitu faktor kinerja eksternal 
seperti nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga dan faktor eksternal lainnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pemain saham atau investor perlu memiliki sejumlah informasi yang 

berkaitan degan dinamika harga saham agar bisa mengambil keputusan tentang 

saham perusahaan yang layak untuk dipilih. Penilaian saham secara akurat bisa 

meminimalkan resiko dan, mengingat investasi saham di pasar modal merupakan 

jenis investasi yang cukup beresiko tinggi meskipun menjanjikan keuntungan 

relative besar. Investasi di pasar modal sekurang-kurangnya perlu memperhatikan 

dua hal, yaitu: keuntungan yang diharapkan  dan resiko yang mungkin terjadi. 

Kecenderungan yang sering terjadi adalah perusahaan menginginkan harga 

saham yang lebih tinggi dari pada harga saham yang ditentukan oleh penjamin 

emisi. Dengan kondisi perekonomian yang seperti itu telah mendorong 

perusahaan untuk melakukan upaya strategis dalam mencapai sinergi agar 

perusahaan mereka dapat berkembang dan mempertahankan kegiatan usahanya. 

Sinergi sendiri berarti nilai gabungan dari kedua perusahaan tersebut lebih besar 

dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. 

Fenomena akuisisi sebenarnya merupakan suatu keputusan strategis dalam 

dunia bisnis. Rasionalisasi dari keputusan akuisisi sering disebut0sebut sebagai 

upaya upaya memacu perusahan agar menjadi lebih sehat dan lebih efisien atau 

dengan kata lain tercapai nilai sinergi. Sineregi dari segi operasi dapat diperoleh 
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melalui diversifikasi, meningkatkan efisiensi manajerial, menambah kekuatan 

monopoli . segi keuangan, menyeimbangkan dan mengefisienkan sumber dana 

(memanfaatkan likuiditas), mengefisienkan penggunaan financial leverage, 

meningkatkan kemampuan menjaring dana eksternal (akses ke sumber 

danabertambah besar), memanfaatkan peluang pajak (tax shield), dan sebagainya. 

Pada prinsipnya, semua keputusan akuisisi diserahkan untuk mencapai suatu 

sinergi, yaitu peningkatan competitiveness dan cash flow yang dihasilkan yang tidak 

dapat dicapai jika dilakukan kedua perusahaan yang bergabung itu secara sendiri-

sendiri. Sinergi sebagai suatu tujuan ternyata mengandung konsekuensi jangka 

panjang. Ketika eksekutuf mengambil keputusan akuisisi membayar premium (cost) 

dimuka untuk sesuatu imbalan di masa datang yang kadang-kadang belum pasti. 

Akuisisi akan mempunyai nilai jika kinerja (sinergi) masa datang berada di atas 

premium (cost) yang dibayar saat ini. Dengan demikian secara logika, eksekutif 

seharusnya memilih strategis akuisisi yang hanya menawarkan imbalan lebih baik 

dari pada alternatif-alternatif strategi lainya.  

Upaya startegis yang dilakukan perusahaan untuk mencapai sinergi 

tersebut dengan melakukan penggabungan usaha yaitu merger dan akuisisi. 

Dengan merger dan akuisisi perusahaan dapat melakukan perbaikan usaha dengan 

bantuan dari perusahaan yang memiliki kelebihan terutama di bidang pendanaan. 

Dengan merger dan akuisisi perusahaan dapat memperkuat struktur modal dan 

memperoleh keringanan pajak. Dengan merger dan akuisisi pengusaha dapat 

dengan mudah menguasai suatu kegiatan usaha tanpa ia harus bersusah payah 

merintis usaha dari awal, dengan menanggung resiko kegagalan usahanya. 
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Melakukan merger dan akuisisi dapat merubah nilai (value) suatu perusahaan 

secara cepat. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan perubahan yang 

terjadi adalah perubahan menuju keadaan yang lebih buruk. Perusahaan 

pengakuisisi harus mengeluarkan dana yang cukup besar untuk mengakuisisi  

suatu perusahaan (perusahaan target). Belum lagi pada umumnya perusahaan yang 

melakukan akuisisi harus menyediakan dana yang tidak sedikit untuk membayar 

fee konsultan dan biaya-biaya terkait lainya. Ini akan membawa dampak yang 

negatif pada perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi. 

Akuisisi yang buruk adalah yang tidak dapat mengemnalikan biaya modal 

yang dikeluarkannya. Perusahaan pengakuisis adalah perusahaan yang melakukan 

akuisisi, membayar dimuka hak untuk menguasai aset perusahaan target, dan 

perusahaan yang melakukan akuisisi mendapat imbalan yang pantas di masa 

mendatang. 

Menurut Philipatos dan Sihler (1991), yang membedakan antara 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi adalah sebagi berikut : 

a. merger adalah melakukan penggabungan usaha dan berusaha untuk 

menciptakan nilai yang maksimal dari kombinasai tersebut, dimana nilai 

tersebut yan akan dibagikan pada mereka. Jadi nilai pasar bisa jadi merupakan 

indikasi dalam nilai yang disepakati perusahaan tersebut. 

b. Manajemen dari perusahaan yang mengakuisisi biasanya berusaha untuk 

mengidentifikasi dan mengambil alih perusahaan yang undervalue dan 

menjadikan selisishnya sebagai keuntungan dari pemegang saham perusahaan 
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yang mengakuisisi. Jadi dalam mengidentifikasi danmelakukan penawaran 

sangat dibutuhkan keahlian yang memadai.  

Sedangkan menurut Coyle (2000) yang dikutip Gunawan Widjaya (2002), 

penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih disebut dengan akuisisi, 

jika salah satu perusahaan mengambil alih dari perusahan lain, dalam hal ini 

adalah : 

a. kepentingannya dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan yang diambil 

alih. 

b. Kegiatan usaha dan harta kekayaanya. 

Pengumuman akuisisi sebagai suatu informasi dapat berpengaruh pada 

kedua perusahaan, baik perusahaan pengakuisisi (akuisitor) dan perusahaan yang 

diakuisisi (perusahaan target). Selain itu dapat berpengaruh pada perusahaan lain 

yang berada dalam satu jenis industri yang sama. Keputusan akuisisi mempunyai 

pengaruh dalam memperbaiki kondisi perusahaan. Kinerja perusahaan terutama 

terlihat dalam tampilan keuangan yang pasti meningkat, sehingga posisi dan kondisi 

keuangan akan mengalami perubahan. Dengan berubahnya posisi keuangan 

perusahaan, maka akan memperngaruhi harga saham perusahaan tersebut. 

Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan, jika perusahaan 

mencapai prestasi yang baik maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh 

investor tersebut. Prestasi yang dicapai perusahaan, dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Laporan keuangan ini sangat 

berguna bagi investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. 
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Dengan menganalisis laporan keuangan, investor memperoleh informasi 

mengenai Earning Per Share (EPS) dan Devidend Yield (DY). 

EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. EPS adalah 

laba perlembar saham yang merupakan keuntungan yang dapat dihasilkan dari 

perubahan setiap unit saham selama periode tertentu, dinyatakan dalam mata uang 

(Siamat, 1995). Apabila EPS mengalami kenaikan maka akan diikuiti kenaikan harga 

saham, karena pergerakan harga saham dipengahruhi pendapatan perusahaan, 

sedangkan pendapatan perusahaan dipengaruhi pendapatan per lembar saham. 

Investor akan mengetahui seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

membayar devidend pada pemegang saham, apabila mengetahui nilai EPS. 

Devidend sering digunakan oleh para investor untuk meniliai resiko dan 

keuntungan perusahaan. Devidend mempunyai informasi, dalam arti 

meningkatnya pembayaran devidenid  sering ditafsirkan sebagai tanda 

meningkatnya kinerja perusahaan di masa medatnag dan menurunnya pembayaran 

devidend sering ditafsirkan sebagai tanda menurunnya kinerja perusahaan. 

Besarnya devidend yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada investor 

tergantung pada kebijaksanaa deviden yang diterapkan masing-masing perusahaan. 

Kebijakan devidend pada hakikatnya adalah keputusan apakah laba yang diperoleh 

perusahaan akan dibagikan kepada pemegang sahamatau ditahan dalam bentuk 

Retained Earning untuk investasi dimasa mendatang (Sartono, 1996). Retaineed  

Earning atau laba ditahan merupakan salah satu dari sumber dana yang penting untuk 

membiayai pertumbuhan perusahaan, sedangkan devidend merupakan arus kas yang 

disisihkan. 
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Ada beberapa penelitian yang  sebelumnya dilakukan oleh Jenning (1997) 

mengemukakan bahwa EPS berpengaruh terhadap harga saham. Martono (1999) 

melakukan penelitian dengan meggunakan 8 rasio keuangan yaitu Earning After 

Tax, Earning Per Share, Devodend Per Share, Defidend Payout Ratio, Devidend 

Yield, Laverage Ratio, Net profit Margin, dan Return On Equity. Hasil penelititan 

menunjukkan bahwa semua variabel secara serentak memiliki pengaruh yang 

signifikan kecuali Earning  Per Share tidak berpengaruh secara signifikan. 

Sedangkan Syaeful (2003) menyatakan bahwa Earning Per Share dan Debt Ratio 

memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini juga didukung oleh Surabina (2004) 

yang menyatakan bahwa Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan Devidend Per Share tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Novia (2003) meneliti pada perusahaan bank yang hasilnya secara parsial dan 

simultan Earning After Tax, Price Book Value, dan Return On Equity tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. 

Penelitia ini dilakukan pada perusahaan pengakuisisi yang melakukan 

akuisisi periode tahun 1997 sampai dengan 2000, serta periode pengamatan pada 

tahun melakukan akuisisi dan 2 tahun berturut-turut setelah melakukan akuisisi. 

Sedangkan pada penelitian sebelunya dilakukan  pada perusahaan-perusahaan 

yang go public di BEJ saja. Surabina BR Tarugan dengan tetap menggunakan 

variable independen Earning Per Share dan variabel independen kedua 

menggunakan Devidend Yield untuk mengetehui kemampuan perusahaan 

membayar deviden yang dibayar kepada pemegang saham dengan harga pasar 

saham perusahaan tersebut. Maka berdasaarkan uraian tersebut  penulis 
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mengambil judul “Pengaruh Earning Per Share (EPS) dan Devidend Yield 

(DY) Terhadap Harga Saham Perusahaan Pengakuisisi yang Terdaftar Pada 

Bursa Efek Jakarta” 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka, dapat dirumuskan    

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

1) Apakah secara parsial EPS dan DY berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 

2) Apakah secara simultan EPS dan DY berpengaruh terhadap  harga saham 

perusahaan pengakuisisi setelah melakukan akuisisi. 

3) Apakah secara parsial EPS dan DY berpengaruh terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 

4) Apakah secara simultan EPS dan DY berpengaruh terhadap harga saham 

setelah melakukan akuisisi. 

5) Apakah terdapat perbedaan harga saham perusahaan pengakuisisi setelah dan 

sebelum melakukan akuisisi. 

 
1.3  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di atas, maka penelitian ini 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1) untuk menguji pengaruh EPS dan DY secara parsial terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi setelah melakukan akuisisi. 
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2) untuk menguji pengaruh EPS dan DY secara simultan terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 

3) untuk menguji pengaruh EPS dan DY secara parsial terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi setelah melakukan akuisisi. 

4) untuk menguji pengaruh EPS dan DY secara simultan terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 

5) untuk menguji perbedaan harga saham perusahaan pengakuisisi sebelum dan 

setelah melakukan akuisisi. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membeikan manfaat 

sebagai berikut : 

1) Kegunaan Teoritis 

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat menambah pembendaharaan 

pengetahuam mengenai analisa dalam pengambilan keputusan oleh 

perusahaan dalam melakukan akuisisi. 

2) Kegunaan Praktis 

Selain dilihat dari kegunaan teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat 

berguna: 

a. Bagi Investor 

Sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi terhadap 

perusahaan-perusahaan yang dapat menjanjikan keuntungan optimal. 
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b. Bagi Perusahaan 

Sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan 

untuk pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam melakukan akuisisi.  

c. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis terutama 

mengenai aktivitas perusahaan-perusahaan publik yang melakukan akuisisi.  

d. Bagi Pembaca 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan kegiatan 

selanjutnya, khususnya yang berhubungan dengan peristiwa akuisisi. 

 
1.5 Penegasan Istilah 

Adapun istilah-istilah yang perlu ditegaskan dalam penelitian ini adalah 

sebagi berikut : 

1) Earning  Per Share (EPS) 

Earning  Per Share (EPS) adalah laba perlembar saham yang merupakan 

keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap unit saham selam 

periode tertentu, dinyatakan dalam mata uang (Siamat, 1995). 

2) Devidend Yield (DY) 

Devidend Yield (DY) merupakan pembagian keuntungan yang diperoleh 

perusahaan dan yang diberikan kepada investor. Besarnya devidend yang akan 

dibayarkan menentukan nilai perusahaan atau harga saham perusahaan, 

semakin besar devidend yang di bayarkan kepada pemegang saham maka sisa 

dana yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan akan semakin kecil. 
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Demikian pula apabila semakin rendah laba yang ditahan maka akan 

memperkacil pertumbuhan deviden. 

3) Harga Saham 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jualbeli 

saham. Menurut Standar Akuntansi, harga saham adalah harga pada tanggal 

transaksi untuk perseroan terbatas yang disepakati Rapat Umum Pemegang 

Saham(RUPS) untuk saham yang tidak ada nilai pasar.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Akuisisi 

2.1.1. Pengertian Akuisisi 

Secara umun, marger dan akuisi memiliki persamaan yang merupakan 

suatu berntuk dari penggabungan usaha. Ada beberapa pendapat yang menyatakan 

pengertian marger dan akuisisi, diantaranya yaitu yang dikemukakan oleh Neveu 

(1989), perbedaan antara maarger dan akuisisi ini dapat dilihat dari perbedaan 

ukuran secara relative antara perusahaan yang mengakuisi dan diakuisisi. 

Pengertian masing-masing adalah : 

a. Marger terjadi apabila suatu perusahaan mengambil alih satu atau lebih 

perusahaan dan menjadikan satu identitas. 

b. Akuisisi terjadi apabila suatu perusahaan mengambil alih perusahaan lain yang 

relative lebih kecil dari perusahaan pengakuisisi. 

Akuisisi tersebut berasal dari Bahasa Inggris ”acquisition” yang dalam 

bahasa Inggris disebut juga takeover . yang disebut “acquisition”  atau takeover 

tersebut adalah pengabilalihan suatu kepentingan pengendalian perusahaan oleh 

suatu perusahaan lain (Friedman, 1998). Akuisisi, pengambilalihan perusahaan 

oleh perusahaan lain (Pas,1999). 

Akuisisi berasal dari kata kerja ”acquire” yang berarti memperoleh , 

mengambil alih. Ketika suatu perusahaan (acquiror) mengakuisisi perusahaan lain 
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(acquiree), perusahaan tersebut membuat suatu investasi modal. Seperti halnya 

investasi modal lainnya, perusahan akan melakukan akuisisi bila hal ini 

meningkatkan kemakmuran pemegang sahamnya (Lukas Setia Atmaja, 1999). 

Menurut PSAK No. 22 akuisisi merupakan suatu pnggabungan dimana 

salah satu perusahaan adalah pengakuisisi (aquierer) memperoleh kendali atas 

aktifa netto dan operasi perusahaan yang diakuisisi  (acquiree) dengan 

memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban, atau mengeluarkan 

saham. Akusisi perseroan menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1998 

adalah suatu perbuatan hokum yang dilakukan aoleh badan-badan hokum atau 

oleh perseorangan untuk mengambil alih, baik seluruh atau sebagian besar dari 

perseroan terbatas yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap 

perseroan. 

Sedangkan menurut International Accounting Standart Committee  

melalui International Accounting Standart (IAS) No. 22 (IAS, 1996), akuisisi 

adalah penggambungan usaha yang mana satu perusahaan mengambilalih 

memperoleh kendali atas net asset dan operasi perusahaan lain, yang diambil alih, 

melalui pertukaran asset, kewajiban, jangka panjang atau model saham. 

Menurut Abdul Moin (2003), akuisisi merupakan bentuk pengambilalihan 

kepemilikan perusahaan oleh pihak pengakuisisi (acquirer) sehingga akan 

mengakibatkan berpindahnya kendali atas perusahaan yang diambil alih 

(acquiree) tersebut. Biasanya pihak pengakuisisi memiliki ukuran yang lebih 

besar disbanding dengan pihak yang diakusisi. Yang dimaksud dengan 

pengendalian adalah kekuatan yang berupa kekuasaan untuk :  
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1. Mengatur kebijakan keuangan dan operasi perusahaan. 
2. Mengangkat dan memberhentikan manajemen. 
3. Mendapatkan hak suara mayooritas dalam rapat direksi. 

Dengan adanya pengendalian ini maka pengakuisisi akan mendapatkan 

manfaat dari perusahaan yang diakuisisi. Akuisisi berbeda dengan marger karena 

akuisisi tidak menyebabkan pihak lain bubar sebagai identitas hokum. 

Perusahaan-perusahaan yang terlibat dengan akuisisi secara yuridis masih tetap 

berdiri dan beroperasi secara independent walaupun telah terjadi pengalihan 

pengendalian oleh pihak pengakuisisi. 

2.1.2. Perusahaan pengakuisisi 

Dari berbagai pengertian diatas dikatakan bahwa akuisisi adalah 

penggabungan usaha dimana satu perusahaan. Jadi perusahaan pengakuisisiadalah 

perusahaan yang memperoleh kendalai atas aktiva netto dari operasi 

perusahaanyang diakuisisi, dan masin-masing perusahaan yang berkabung 

tersebut tetap menggunakan namanya masing-masing. 

A + B = A dan B 

2.1.3. Motif Akusisi 

Pada umumnya tujuan dilakukan akuisisi adalah untuk mendapatkan 

sinergi atau nilaitambah. Dimana keputusan akuisisi tidak hanya 2 ditambah 2 

sama dengan 4, tetapi akuisisi menjadikan 2 ditambah 2 sama dengan 5. 

nilaitambah tersebut bersifat jangka panjang dibandingkan nilai tambah yang 

hanya bersifat sementara saja. Oleh karena ada tidaknya sinergi pada akuisisi 

tidak hanya dilihat beberapa saat saja waktu yang dibutuhkan relative panjang. 
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Brigham dan Gapenski (1996) mengemukakan beberapa motif perusahaan 

melakukan akuisisi yaitu, synergi, pertimbangan pajak, membeli aset di bawah 

replacement cost, diversifikasi,Manager Personal Incentives, Break up Valve 

1.  Synergy,  ini merupakan motif utama perusahaan melakukan merger  dan 

akuisisi. Menurutnya efek synergy ini bias timbul dari 4 sumber, yaitu : 

a) Operatingh Economics, yang dihasilakan dari skala ekonomi pada 

manajemen, markeing, produksi, dan distribusi. 

b) Financial Economics, dalam hal ini termasuk biaya transaksi yang rendah 

dan cukupan yang baik dari analisis sekuritas. 

c) Differential Efficiency, yang trjadi jika menajemen suatu perusahaan tadi 

effisien, dan aset perusahaan ini ,menjadi lebih produktif setelah diakuisisi. 

d) Incressed Market Power untuk mengurangi persaingan. 

2. Pertimbangan pajak, dimana merger dan akuisisi menjadi salah satu  

pertimbangan jika perushaan memiliki kesempatan kesempatan untuk 

melakukan investasi. 

3. Membeli aset dibawah replacement cost, dimana apabila suatu perusahaan  

memiliki harga pasar dibawah replacement costnya, maka perusahaan tersebut 

memiliki kemungkinan menjadi kandidat untuk diakuisisi. Hal ini 

dimungkinkan apabila terdapat kondisi dimana mendirikan perusahaan akan 

memakan biaya lebih besar daripada membeli perusahaan yang sudah ada. 

4. Diversifikasi, dimana kebanyakan menajer perusahaan menyatakan bahwa 

diversifikasi kelini bisnis yang lain adalah merupakan alas an dilakukan merger 

dan akuisisi. Hal ini ditunjukkan untuk menstabilitaskan pendapatan yang 
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merupakan cara untuk mengurangi resik invesatasipada perussahaan yang 

merupakan peningkatan nilai pada pemegang saham. 

5. Manager Personal Incentives, dimana ini merupakan hasil suatu observasi 

yang melihat adanya korelasi yang kuat antara gaji para eksekutif dengan 

ukuran perusahaan, dimana ukuran semakin besar perusahaan, semakin besar 

gaji pada eksekutifnya. 

6. Break up Valve, dimana salah satu dasar penilaian perusahaan yang melihat 

bahwa penjualan kepemilikan suatu perusahaan secara sebagian dapat 

menghasilkan nilai yang lebihtinggi dari harga pasar sesungguhnya. 

Adapun menurut Rusli (1992) motifasi dan esensi dari akuisisi adalah 

sebagai berikut : 

1. keinginan untuk mengurangi kopetisi antar perusahan yang sama atau ingin 

menonjoli salah satu bidang usaha. 

2. Ingin menggunakan kekuatan pasar yang belum sepenuhnya terbentuk. 

3. Mendapatkan akses pasar atau dana yang relative murah karena debet capacity 

yang semakin besar serta kemampuan,baik dalam hal tekhnologi maupun 

manajerial. 

Sedangkan menurut P. Sudarsanam (1999) mengemukakan motifasi para 

manajer perusahaan melakukan akuisisi karena beberapa alasan sebagai berikut : 

1. untuk memperbesar ukuran perusahaan karena penghasilan, bonus, status, dan 

kekuasaan mereka merupakan suatu fungsi dari ukuran perusahaan. 

2. Untuk menyusun kemampuan menajerial yang saat ini belum digunakan 

secara maksimal. 
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3. Untuk mengurangi resiko dan meminimalkan tekanan biaya financial dan 

kebangkrutan. 

4. Dan unruk menghindari pengambilalihan. 

Selain itu keuntungan perpajakan yang merupakan salah satu alasan untuk 

melakukan akuisisi (Harianto, 1998). Potensi untuk memperoleh keuntungan 

pajak akan muncul karena hal-hal di bawah ini: 

1. Penggunaan kerugian pajak. 

2. Penggunaan kapasitas hutang yang tidak digunakan  

3. Penggunaan kelebihan kas. 

4. Kemampuan untuk menaikkan nilai aset sehingga menaikkan depresiasi. 

2.1.4. Bentuk-bemtuk Akusisi 

Menurut Coyle (2000) yang dikutip oleh Gunawan Widjaya (2002) 

akuisisi dapat dilakukan secara keseluruhan maupun sebagian, akuisisi disebut 

sebagai akuisisi sebagian jika akuisisi dilakukan dengan mengabilalih sebih dari 

50% dari kepemilikan, tetapi kurang darai 100%. Dalam prakteknya akuisisi dapat 

mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut : 

1. Akuisisi horizontal, yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap 

kompetitornya. Akuisisi vertical yang biasa dilakukan terhadap pemasok, 

konsumen langgananm atau distributor dan perusahaan yang mengakuisisi. 

2. Akuisisi internal yang dilakukan antar perusahaan yang trgantung dalam suatu 

grup, dan akuisisi eksternal yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap 

perusahaan lain yang bukan satu grup. 
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Pada umumnya akuisisi dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahan 

lainnya yang menunjang bidang usaha dan perusahaan yang mengakuisisi 

tersebut, baik dilakukan secara horizontal maupun vertical. 

Akuisisi horizontal dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar pangsa 

pasar. Sedangkan dengan akuisisi vertical, perusahaan pengakuisisi akan merasa 

aman karena tidak kehilangan pemasok, konsumen, atau distributor yang akan 

memasarkan produk yang dihasilkan perusahaan tyersebut. 

Adapun klarifiakasi menurut objek yang diakuisisi, : (Abdul Moin, 2003) 

 akuisisi dibagi menjadi dua yaitu : 

1. Akuisisi saham 

Istilah akuisisi digunakan untuk menggambarkan suatu transaksi jual berli 

perusahaan, sehingga transaksi beribat beralihnya kepemilikan perusahaan dari 

penjual kepada pembeli. Karena perusahaan didirikan atas saham-saham, maka 

akuisisi terjadi ketika pemilik saham menjualnya kepada pembeli atau 

pengakuisisi. Pada peristiwa ini, pengakuisisi tidak harus meminta persetujuan dari 

pihak manjemen target, tetapi biasannaya dilakukan dengan terlebih dahulu 

melakukan negoisasi dn penawaran dengan pihak manajemen atau dewan direksi 

perusahaan target. Jika manajemen perusahaan setuju maka mereka akn 

mengiformasikannya pada pemegang saham. Jika pemegang saham juga setuju 

atas tawaran yang diajukan oleh manajemen tersebut maka “deal” akan segera 

terwujud. 
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2. Akuisisi aset 

Apabila sebuah perusahaan bermaksud memiliki perusahaan lain maka ia dapat 

membeli sebagian atau seluruh aktiva atau aset perusahan lain tersebut. Jika 

pembelian tersebut hanya sebagian dari aktiva perusahaan maka hal ini 

dinamakan akuisisi parsial. Akuisisi aset dilakukan apabila pihak pengakuisisi 

tidak ingin terbebani hutang yang ditanggung oleh perusahaan target. Berbeda 

dengan akuisisi saham dimana kewajiban atau hutang target ditanggung oleh 

pihak baru, maka akuisisi aset dimaksudkan untuk menghindari tanggungjawab 

ini. Namun demikian kalau proporsi yang dibeli melebihi batas tertentu 

sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah, maka pembeli harus ikut 

menanggung hutang atau kewajiban perusahaan target. 

2.1.5. Metode Pembiayaan Akusisi 

Apabila perusahaan telah menentukan haraga yang layak dan berencana 

melakukan negoisasi dengan perusahaan target, selanjutnya perusahaan harus 

memperimbangkan dengan cara bagaimana akuisisi akan dibayar. Pemilihan metode 

pembayaran tergantung dari berbagai pertimbangan, misalnya kemampuan financial, 

pajak, dan kemampuan likuiditas setelah akuisisi. Metode pembayaran pada 

prinsipnya didasarkan pada pertimbangan mana yang paling menguntungkan pada 

pengakuisisi dan bagiamana dengan pemegang saham perusahaan target. 

Ada beberapa metode pembayaran akuisisi, yaitu : (Abdul Moin, 2003) 

2.1.5.1. Metode Pembayaran Tunai 

Pemegang saham target menyrahkan saham-saham mereka dengan 

imbalan uang tunai. Pembayaran secara tunai lebih menarik dan lebih disukai baik 
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oleh pemegang saham perusahaan target atau pengakuisisi. (Bachtiar,2002). Bagi 

pengakuisisinya disbanding dengan pembayaran saham. Sedangkan bagi 

pemegang saham target, jika harga saham dihargai relatif lebih tinggi disbanding 

dengan harga pasar mereka akan meraih keuntungan yang sudah pasti, yaitu 

sebesar premium perlembar dikalikan  dengan jumlah lembar saham yang mereka 

miliki. Karena terjadi transfer kas, maka transaksi ini menyebabkan pemegang 

saham target membayar pajak atas pembayaran tunai. 

2.1.5.2. Metode Pembayaran Hutang 

Sebenarnya pengakuisisi membayar secara tunai kepada pemegang aham 

perusahaan target. Akan tetapi uang tunai yang dmiliki oleh pengakuisisi tidak 

cukup untuk membayar seuruh nilai akuisisi sehingga harus hutang keuangan 

pihak lain. Dengan demikian dalam kasus dimana pengakuisisi hanaya memiliki 

uang tunai yang relative kecil, sedangkan sebagian tersbesar merupakan pinjaman 

dari pihak ketiga, mak jenis pembayaran ini disebut leverage buyout (LBO). 

2.1.5.3. Metode Pembayaran Saham 

Jika pengakuisisi tidak ingin membayar akuiaiai secara tunai,  walaupun 

mungkin memiliki cukup kas, pengakuisisi bias memdbayar dengan saham jika 

pemegang saham menghendaki hal seperti ini. Saham pengakuisisi yang masih 

belum dikeluarkan akan dipertukarkan dengan perusahaan target dengan rasio 

tukar yang disepakati melalui negosiasi  kedua belah pihak. Jika kedua perusahaan 

adalah perusahaan public, maka dasar pertimbangan pertukarannya adalah harga 

pasar saham. 
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2.2. Saham 

2.2.1. Pengertian Saham 

Modal atau dana atau efek yang diperjualbelikan di pasar modal, yang ada 

pada umumnya berbentuk saham dan obligasi. Saham didefinisikan sebagai tanda 

penyertaan datau pemilikan seoranga atau badan usaha suatu prusahaan. Wujud 

saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut 

adalah pemilik saham dari perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. 

Saham memberikan indikasi kepemilikan adtas perusahaan, sehingga para 

pemegang saham berhak menentukan arah kebijakan perusahaan lewat Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS). Para pemegang saham juga berhak 

memperoleh deviden yang dibagikan oleh perusahaan. Sebaliknya pemegang 

saham pun turut menanggung resiko sebesar saham yang dimiliki apabila 

perusahaan tersebut bangkrut. 

 
2.2.2. Jenis Saham 

Beberapa jenis saham yang dikenal adalah : 

1. Saham Atas Tajuk (Bearer Stock) 

Nama pemilik saham terdapat di sertifikat saham dan tercatat dalam Daftar 

Pemegang Saham (DPS) perusahaan, sehingga memperoleh hak untuk 

menjual saham, memperoleh devidend, dan mengakhiri Rapat Umum 

Pemegang Saham (RUPS). 

2. Saham Atas Nama (Registered Stock) 

Nama pemilik saham terdapat di sertifikat saham dan tercatat dalam daftar 

pemegang saham (DPS) perusahaan, sehingga memperoleh hak untuk menjual 
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saham, memperoleh hak untuk menjual saham , memperoleh dividend an 

mengakhiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). 

3. Saham Biasa (Common Stock) 

Saham biasa adalah saham yang tidak memiliki hak istimewa. Pemegang 

saham ini memiliki hak prioritas yang lebih rendah dibandingkan pemegang 

saham preferen terutama pada saat pembagian dividend an likuidasi 

perusahaan.  

4. Saham Preferen  (Prefered Stock) 

Pemegang saham preferen memiliki hak prioritas dalam pembagian dividend 

dan pembagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi dibandingkan 

dengan pemegang saham biasa. Disamping itu pemegang saham ini memiliki 

hak preferen dalam memajukan usulan pencalonan anggota Dewan Komisaris 

Direksi. 

 
2.2.3. Keuntungan dan Resiko Saham 

Pada dasarnya ada 2 keuntungan yang diperoleh pemodal dengan membeli 

atau memiliki saham, yaitu : 

1. Dividend 

Dividend yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit 

saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividend yang 

dibagikan perusahaan dapat berupa dividend tunai dan  dividend saham . 

Dividend tunai (cash dividend) berarti kepada setiap pemegang saham 

diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap 

tahun. Sedangkan dividen saham (stock dividend) berarti kepada setiap 
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pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham 

yang dimiliki pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividend 

saham tersebut.  

2. Capital Gain 

Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain 

terbentuk dengan adanya aktifitas perdagangan saham dipasar sekunder. 

Umumnya pemodal dengan orientasi jangka pendek mengejar keuntungan 

melalui capital gain. Misalnya seorang pemodal membeli saham pada pagi 

hari dan kemudian menjualnya siang hari jika saham mengalami kenaikan. 

Ada beberapa risiko yang dihadapi pemodal dengan kepemilikan 

saham, yaitu : 

1. Tidak mendapat dividen 

Perusahaan akan membagian dividen jika operasi perusahaan 

menghasilkan keuntungan. Dengan demikian perusahaan tidak dapat 

membagikan deviden jika perusahaan mengalami kerugian. Dengan 

demikian potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen 

ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut. 

2. Capital Loss 

Dalam aktifitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan 

capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya 

pemodal harus menjual saham dengan harga jual lebih rendah dari harga 

beli. Dengan demikian pemodal mengalami capital loss. Dalam jual beli 

saham, terkadang untuk menghindari potensi kerugian yang membesar 
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seiring menurunnya harga saham maka seorang investor rela menjual 

saham dengan harga rendah (cut loss) 

3. Saham di Delist dari Bursa (Delisting)  

Risiko lain yang dihadapi oleh pemodal adalah jika saham perusahaan 

dikeluarkan dari pencatatan Bursa Efek  atau di Delist. Suatu saham 

perusahaan di delist dari bursa umumnya karena kinerja yang buruk, 

misalnya dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, 

mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara 

berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai 

dengan peraturan pencatatan Efek di Bursa.  

 
2.3. Harga Saham 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jual beli 

saham. Menurut Standar Akuntansi, harga saham adalah harga pada tanggal 

transaksi untuk perseroan terbatas yang disepakati Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) untuk saham yang tidak ada nilai pasar. Yang dimaksud dalam 

penelitian ini harga saham adalah harga saham yang tercatat setiap akhir tahun 

setelah penutupan (Clossing Price). 

Terlalu sedikitnya informasi yang mengalir ke bursa saham cenderung 

mengakibatkan harga saham ditentukan tekanan psikologis penjual atau pembeli 

(tindakan irasional). Tindakan irasional ini mengakibatkan salah satu pihak 

untung besar sedangkan pihak lain rugi besar. Hal tersebut bisa  terjadi di Bursa 

Saham dan tidak salah menurut hukum. Untuk mencegah hal tersebut di atas, 

sebaiknya perusahaan yang go public memberikan informasi yang cukup setiap 
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saat sepanjang informasi tersebut berpengaruh terhadap harga saham dan secara 

periodik menerbitkan informasi rutin. 

Harga saham setelah mengalami fluktuasi, tergantung naik atau turunnya dari 

satu waktu ke waktu yang lain. Fluktuasi harga tergantung pada kekuatan 

penawaran dan permintaan. Apabila suatu saham mengalami kelebihan 

permintaan akan cenderung naik. Demikian pula sebaliknya apabila terjadi 

kelebihan penawaran maka harga akan turun. 

 
2.3.1. Hubungan Penilaian Harga Saham dengan Keputusan   Investasi 

saham. 

 Nilai saham mencerminkan nilai perusahaan yang dapat dilihat pada nilai 

kekayaan bersih yang dimilikinya. kekayaan bersih adalah total aktiva dikurangi  

total hutang. nilai niminal saham adalah jumlah ang tertera diatas lembar saham. 

Dalam proses penilaian saham perlu dibedakan antara lain (valve) dengan harga 

(price). Niali adalah niali intristik yang merupakan nilai nyata (true valve) suatu 

saham yang ditentukan oleh beberapa factor fundamental perusahaan, nilai 

intristik juga berarti nilai yang tercermin pada fakta, seperti aktifa, pendapatan, 

dividen prospek yang cerah, termauk aspek manajemen (Purwati, 1998). 

2.3.2. Pendekatan Penilaian Harga Saham 

 Seorang investor dalam membuat keputusan untuk berinvestasi atau untuk 

membeli saham tertentu, sebelumnya terlebih dahulu menganalisis saham 

tersebut. Hal ini untuk menentukan kualitas, prospek, dan tanggungan resiko 

saham. Cara untuk menganalisis mengenai hak turunnya harga saham perusahaan, 

yaitu : (Purwati, 1998). 
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 2.3.2.1. Pendekatan Tradisional 

a). Analisis Fundamental 

Analisis fundamental merupakan teknik analisis saham dengan menggunakan 

data historis, terutama data keuangan (misalnya laba, pembagian deviden, 

penjualan , dan lain-lain) untuk menilai jenis saham tertentu. Secara singkat 

analisis fundamental bertitik tolak pada angapan setiap investor adalah 

rasional. Oleh karena itu, para fundamentalis mempelajari hubungan antara 

harga saham yang memiliki nilai intristik yang akan diestimasi oleh investor. 

Hasil estimasi nilsi intristik kemudian dibandingkan dengan harga pasar 

sekarang yang terjadi. Perbandingan yang dilakukan akan menunjukkan 

bahwa harga saham undervalued  atau overvalued. Nilai pasar lebih kecil 

daripada nilai intristiknya menunjukkan bahwa harga saham dijual dengan 

harga yang lebih rendah (undervalued), krena investor membayar saham 

tersebut lebih kecil dari yang sehausnya dibayar. Sebaliknya nilai pasaryang 

lebih besar dari nilai intristiknya menunjukkan bahwa saham tersebut dijual 

dengan harga yang lebih mahal (overvalued). 

b). Analisis Teknikal 

 Analisis nini menggunakan data pasar yang dipublikasikan seperti harga 

saham  volume perdagangan, indeks harga saham gabungan dan individu, 

serta factor-faktor lain yang bersifat teknis, sering juga disebut analisis pasar 

(Market Analysis). Sasaran yang ingin dicapai dalam pendekatan ini adalah 

ketepatan waktu dalam memprediksi pergerakan harga (price movement) 

jangka pendek suatu perusahaan. 
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 2.3.2.2. Pendekatan Portofolio 

Pada pendekatan ini penekanan lebih pada aspek psikologis bursa 

dengan anggapan hipotesis mengenai bursa, yaitu hipotesis pasar yang effisien. 

Secara umum apabila seseorang investor ingin menggunakan 

pendekatan analisis secara cermat, maka harus melalui tahapan-tahapan analisis 

yang harus dilalalui secara sistematis : 

a.  Analisis Ekonomi, untuk mengetahui jenis serta prospek bisnis suatu 

perusahaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisis ini adalah 

pendapatan nasional, kebijakan meoneter dan fiscal, serta tingkat suku 

bunga. 

b.   Analisis Industri, bertujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan 

jenis industri perusahaan yang bersangkutan. Yang perlu dipertimbangkan 

adalah penjualan dan laba perusahaan, sikap dan kebijaksanaan pemerintah 

terhadap industri, kondisi persaingan, dan harga saham perusahaan sejenis. 

c.  Analisis Perusahaan, dimaksudkan untuk mengetahui kinerja perusahaan, 

informasi yang diharapkan tentang perusahaan sangat diperlukan oleh 

investor sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi tersebut 

harus menyeluruh baik intrn  

 
2.3.3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham 

Harga saham sebagai indikator nilai perusahaan akan dipengaruhi secara 

langsung maupun tidak langsung oleh factor fundamental, utamanya pengaruh 

laba atau pendapatan dan dividen. Menurut Brigham (1998), harga saham 

dipengaruhi oleh berbagai factor, yaitu : 
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1. EPS yang diharapkan. 

2. Arus waktu penerimaan laba. 

3. Risiko dari laba yang diinginkan. 

4. Penggunaan hutang. 

5. Kebijakan dividen. 

Faktor – faktor lain yang mempengaruhi harga saham di bursa efek atau 

pasar modal (Usman, 1989) adalah : 

1. Faktor Psikologis dari penjual atau pembeli. 

2. Faktor Kondisi Perusahaan. 

3. Kebijakan Direksi. 

4. Tingkat Bunga.  

5. Harga komoditi 

6. Investasi lain 

7. Kondisi Ekonomi. 

8. Kebijakan Pemerintah. 

9. Tingkat Pendapatan. 

10. Laju Inflasi. 

11. Penawaran dan permintaan. 

12. Kemampuan analisis efek. 

Menurut Cales (1998) yang menyatakan bahwa laporan keuangan seperti 

laporan laba-rugi merupakan sumber informasi utama bilamana hendak 

melakukan analisis yang akurat mengenai harga saham. Sedangkan William 

(1981) yang dikutip Abdul Moin (2003) menyatakan bahwa nilai intrinsik 
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suatu saham didasarkan atas pendapatan perusahaan yang dibayarkan dalam 

bentuk devidend income. 

Perubahan devidend merupakan isyarat perubahan earning. Perusahaan 

akan menaikkan devidend ketika manajemen percaya bahwa earning telah 

meningkat secara permanent. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa selama 

earning perusahaan naik maka perusahaan diharapkan membayar devidend 

lebih besar sebagai signal tentang prediksi membaiknya nilai perusahaan. 

2.3.3.1. Earning Per Share (EPS) 

Menurut  Baridwan (1992) Earning Per Sahare (EPS) adalah jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode untuk setiap lembar saham yang 

beredar. Earning Per Share (EPS) dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan, 

apabila pendapatan perusahaan naik maka Earning Per Share (EPS) akan naik 

pula. Tetapi apabila pendapatan perusahaan turun maka Earning Per Share (EPS) 

akan turun pula. Hal ini akan mempengaruhi harga saham karena pergerakan 

harga saham, pengaruh awalnya adalah pendapatan perusahaan. Earning Per 

Share (EPS) merupakan seberapa besar tiap lembar saham dapat menghasilkan 

keuntungan untuk pemiliknya Earning Per Share (EPS) yang tinggi akan 

menandakan bahwa perusahaan tersebut mampu memberikan kesejahteraan yang 

lebih baik terhadap para pemegang saham. Sebaliknya jika tingkat Earning Per 

Share (EPS) rendah, menandakan bahwa perusahaan gagal memberikan manfaat 

sebagaimana yang diharapkan pemegang saham maka Earning Per Share (EPS) 

dapat dikatakan juga sebagai jumlah laba yang menjadikan untuk setiap 

pemegang saham satu lembar saham biasa. 
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Menurut Siamat (1995) Earning Per Share (EPS) atau laba per lembar 

saham merupakan keuntungan yang dapat dihasilkan dari pembayaran setiap 

unit saham selama satu periode tertentu yang dinyatakan dari pembayaran setiap 

unit saham selama satu  periode tertentu yang dinyatakan dalam mata uang. 

Menurut Abdul Moin (2003), Earning Per Share menunjukkan bagian 

laba yang dinikmati oleh pemegang saham untukn setiap lembar saham yang 

dimiliki. Besar kecilnya EPS dipengaruhi oleh laba bersih dan jumlah lembar 

saham yang dimilikinperusahaan. Jika perusahaan menambah modal saham 

dengan mengeluarkan lembar saham baru sementara laba tidak berubah, maka 

EPS akan semakin kecil. 

Dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Beredar SahamYangLembar Jumlah 
Pajaksetelah  PendapatanEPS =  

 
2.3.3.2. Devidend Yield (DY) 

Secara umum pengertian devidend adalah pembagian keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dan yang diberikan kepada investor. Besarnya devidend 

yang akan dibayarkan menentukan nilai perusahaan atau harga saham 

perusahaan, semakin besar deviden yang dibayarkan kepada pemegang saham 

maka sisa dana yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan akan 

semakin kecil. Demikian pula apabila semakin rendah laba yang ditahan maka 

akan memperkecil pertumbuhan deviden. 

Peningkatan atau penurunan pembayaran deviden sering ditafsirkan 

sebagai keyakinan manajemen akan prospek perusahaan. Apabila perusahaan 
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meningkatkan pembayaran deviden, hal ini mungkin ditafsirkan sebagai 

harapan manajemen akan membaiknya kinerja perusahaan dimasa mendatang. 

Demikian pula sebaliknya jika pembayaran devidend menurun, mungkin akan 

ditafsirkan menurunnya kinerja perusahaan. 

Menurut Abdul Moin (2003), Devidend Yield  adalah perbandingan 

antara devidend per lembar saham dengan harga saham per lembar. Harga 

saham yang digunakan biasanya harga saham pada akhir tahun. Devidend 

yield ini menunjukkan tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang 

saham untuk setiap rupiah harga pasar saham. 

Kebijaksanaan devidend merupakan factor yang dapat mempengaruhi 

harga saham dan kebijakan tersebut akan menentukan seberapa besar bagian 

dari keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada pemegang saham 

perusahaan dan yang akan ditahan dalam perusahaan. Berbagai kebijaksanaan 

pembayaran devidend, yaitu : (Riyanto, 1995) 

a. Kebijakan devidend yang stabil. 

Perusahaan yang menjalankan devidend yang stabil artinya jumlah 

devidend per share yang dibayarkan setiap tahunnya relatif tetap selama 

jangka waktu tertentu meskipun pendapatan per lembar saham per tahun 

berfluktuasi. 

b. Kebijakan devidend dengan penetapan jumlah Devidend  Payout Rasio 

(DPR) yang konstan. Perusahaan yang menjalankan kebijakan ini 

menetapkan DPR yang konstan ini berarti bahwa jumlah Devidend Per 
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Share yang dibayarkan setiap tahun akan berfluktuasi sesuai dengan 

perkembangan keuntungan netto yang diperoleh setiap tahunnya. 

c. Kebijakan devidend dengan penetapan jumlah devidend minimal plus 

jumlah ekstra tertentu. Kebijakan ini menetapkan jumlah rupiah minimal 

devidend per lembar saham setiap tahun. Dalam keadaan keuangan yang 

lebih baik perusahaan akan membayarkan devidend ekstra diatas jumlah 

minimal tersebut. 

d. Kebijakan devidend yang fleksibel. 

Besar deviden payout tiap tahun disesuaikan dengan posisi financial dan 

kebijakan financial dari perusahaan yang bersangkutan. 

Terdapat tiga teori mengenai kebijakan devidend yaitu :  

( Keown, 1996) 

a. Dividend Irrelevance. 

Modigliant dan Miller (1961) berpendapat bahwa kebijakan devidend tidak 

mempunyai pengaruh pada harga saham maupun cost of capital- nya. 

Argument inilah yang disebut bahwa pembayaran devidend dinaikkan 

maka perusahaan dapat mengimbanginya dengan cara mengeluarkan 

saham baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran devidend. 

b. Bird In Hand Theory. 

Myton Gordon dan J Lintner (1959) mengemukakan bahwa pemegang 

saham lebih menyukai kalau earning yang dibagikan dalam bentuk 

devidend dari pada laba ditahan. Alasan mereka adalah bahwa pembayaran 

devidend merupakan penerimaan yang pasti dibandingkan dengan capital 
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gain. Mereka mengkiaskan bahwa satu burung ditangan lebih berharga 

daripada seribu burung diudara. Teori inilah yang disebut dengan “Bird In 

Hand Theory”. 

c. Tax Differential Theory. 

Litzen Berger Dan Ramaswamy (1979) mengemukakan seorang investor 

akan dikenai pajak pendapatan seseorang atau pendapatan yang relevan 

baginya adalah pendapatan setelah pajak. Dengan demikian tingkat 

keuntungan yang disyaratkan juga setelah pajak. 

Maka berdasarkan kebijakan devidend dan teori kebijakan devidend 

tersebut, dalam penelitian ini menggunakan Deviden Yield (DY) untuk 

mengukur pembayaran devidend pada pemegang saham atas harga saham 

perusahaan tersebut. Devidend Yield (DY) menunjukkan dividen yang 

dibayarkan untuk setiap lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa. 

(Prastowo, 1995) 

    Devidend per share 
Devidend Yield =————————— 

Harga saham 
 

2.3.3.3. Hubungan Earning Per Share (EPS) dan Dividend Yield (DY)  

1) Jika Devidend Yield (DY) semakin besar ini berarti perusahaan   tersebut 

dinilai kinerjanya baik oleh para investor, sehingga akan menarik minat 

para investor untuk membeli saham dari perusahaan tersebut dan 

menyebabkan harga saham perusahaan tersebut naik. 

2) Dengan adanya Earning Per Share (EPS) yang tinggi menjadi daya tarik 

investor untuk memiliki saham tersebut. Hal ini dimungkinkan karena 
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kinerja perusahaan baik sehingga menyebabkan harga saham naik. 

Sebaliknya jika EPS rendah dimungkinkan deviden yang dibayarkan 

rendah maka harga saham semakin rendah pula, sehingga investor enggan 

untuk memiliki saham tersebut. 

 
2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berdasar hasil penelitian mengenai analisis Earning Per Share (EPS) dan 

Deviden Yield (DY) terhadap harga saham. 

1) Subchan (1999), meneliti tentang analisa pengaruh kinerja keuangan 

emiten perusahaan industri barang konsumsi bidang makanan dan 

minuman terhadap harga saham. Hasil uji asumsi klasik, uji f, dan uji t 

terhadap variable-variabel kinerja keuangan adalah bahwa EAT, EPS, 

DPS, PBV, ROE, ROI, secara serentak dapat menjelaskan naik turun harga 

saham. Sedangkan secara parsial EPS memilki pengaruh terhadap harga 

saham. 

2) Trihastuti (2000), penelitian terhadap perusahaan atomotif dan komponen. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serentak DY, PBV, LR, 

bepengaruh secara signifikan, sedangkan EPS tidak berpengaruh secar 

signifikan. 

3) Styowati (2003), penelitian menyatakan bahwa EPS berpengaruh secara 

signifikan sedangkan DPR dan risiko sistematik tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

4) Novia Ria Astuti (2003), dalam penelitian mengenai analisis pengaruh 

kinerja keuangan bank terhadap saham, studi kasus di BEJ. Secar aparsial 
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dan simultan EAT, DY, PBV, dan ROE tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. 

5) Kristina Widyaningsih (2003), meneliti pengaruh kinerja keuangan 

terhadap harga saham pada perusahaan yang go public di BEJ. Secara 

parsial EAT, DY, PBV, tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

sedangkan ROE memiliki pengaruh yang signifikan. 

6) Rinita Diapari (2001), menyatakan bahwa variable EAT, DY, PBV, dan 

ROE secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan secara parsial keempat variable tersebut berpengaruh secara 

signifikan dengan EAT berpengaruh negative, dan DY, PBV, ROE 

berpengaruh positif. 

7) Syaeful Hadi (2003), menyatakan bahwa Earning Per Share dan Debt 

Ratio berpengaruh secara signifikan baik secara simultan maupun Parsial. 

8) Surabina BR Tarigan (2004), menyatakan bahwa secara simultan EPS dan 

DPS berpengaruh tidak signifikan dan EPS berpengaruh signifikan 

 
2.5. Kerangka Berpikir  

Perusahaan pengakuisisi adalah perusahaan yang melakukan akuisisi, 

membayar dimuka hak untuk menguasai aset perusahaan target, dan perusahaan 

yang melakukan akuisisi mendapat imbalan yang pantas di masa mendatang. 

Menurut Philipatos dan Sihler (1991), yang membedakan antara 

perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi adalah sebagi berikut : 

a. merger adalah melakukan penggabungan usaha dan berusaha untuk 

menciptakan nilai yang maksimal dari kombinasai tersebut, dimana nilai 
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tersebut yan akan dibagikan pada mereka. Jadi nilai pasar bisa jadi 

merupakan indikasi dalam nilai yang disepakati perusahaan tersebut. 

b.  Manajemen dari perusahaan yang mengakuisisi biasanya berusaha untuk 

mengidentifikasi dan mengambil alih perusahaan yang undervalue dan 

menjadikan selisishnya sebagai keuntungan dari pemegang saham 

perusahaan yang mengakuisisi. Jadi dalam mengidentifikasi danmelakukan 

penawaran sangat dibutuhkan keahlian yang memadai.  

Sedangkan menurut Coyle (2000) yang dikutip Gunawan Widjaya (2002), 

penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih disebut dengan akuisisi, 

jika salah satu perusahaan mengambil alih dari perusahan lain : 

a. kepentingannya dalam bentuk kepemilikan saham perusahaan yang 

diambil alih. 

b. Kegiatan usaha dan harta kekayaanya. 

Pengumuman akuisisi sebagai suatu informasi dapat berpengaruh pada 

kedua perusahaan, baik perusahaan pengakuisisi (akuisitor) dan perusahaan yang 

diakuisisi (perusahaan target). Selain itu dapat berpengaruh vpada perusahaan lain 

yang berada dalam satu jenis industri yang sama. Keputussan akuisisi mempunyai 

pengaruh dalam memperbaiki kondisi perusahaan. Kinerja perusahaan terutama 

terlihat dalam tampilan keuangan yang pasti meningkat, sehingga posisi dan kondisi 

keuangan akan mengalami perubahan. Dengan berubahnya posisi keuangan 

perusahaan, maka akan memperngaruhi harga saham perusahaan tersebut. 

Harga saham mencerminkan nilai dari suatu perusahaan, jika perusahaan 

mencapai prestasi yang baik maka saham perusahaan tersebut akan diminati oleh 
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investor tersebut. Prestasi yang dicapai perusahaan, dapat dilihat dari laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan. Laporan keuangan ini sangat 

berguna bagi investor untuk membantu dalam pengambilan keputusan investasi. 

Dengan menganalisis laporan keuangan, investor memperoleh informasi 

mengenai Earning Per Share (EPS) dan Devedend Yield (DY). 

EPS merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan. EPS adalah 

laba perlembar saham yang merupakan keuntungan yang dapat dihasilkan dari 

perubahan setiap unit saham selam periode tertentu, dinyatakan dalam mata uang 

(Siamat, 1995). Apabila EPS mengalami kenaikan maka akan diikuiti kenaikan 

harga saham, karena pergerakan harga saham dipengahruhi pendapatan 

perusahaan, sedangkan pendapatan perusahaan dipengaruhi pendapatan per 

lembar saham. 

Dengan mengetehui EPS, investor dapat melihat seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam membayar devidend pada pemegang saham. 

Devidend sering digunakan oleh para investor untuk meniliai resiko dan 

keuntungan perusahaan. Devidend mempunyai informasi, dalam arti 

meningkatnya pembayaran devidend  sering ditafsirkan sebagai tanda 

meningkatnya kinerja perusahaan di masa medatnag dan menurunnya pembayaran 

deviden sering ditafsirkan sebagai tanda menurunnya kinerja perusahaan. 

Besarnya devidend yang akan dibagikan oleh perusahaan kepada investor 

tergantung pada kebijaksanaa deviden yang diterapkan masing-masing 

perusahaan. Kebijakan devidend pada hakikatnya adalah keputusan apakah laba 

yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang sahamatau ditahan 
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dalam bentuk retained earning untuk investasi dimasa mendatang (Sartono, 

1996). Retaineed  Earning atau laba ditahan merupakan salah satu dari sumber 

dana yang penting untuk membiayai pertumbuhan perusahaan, sedangkan deviden 

merupakan arus kas yang disisihkan. 

Ada beberapa penelitian yang  sebelumnya dilakukan oleh Jenning (1997) 

mengemukakan bahwa EPS berpengaruh terhadap harga saham. Martono (1999) 

melakukan penelitian dengan meggunakan 8 rasio keuangan yaitu Earning After 

Tax, Earning Per Share, Devodend Per Share, Defidend Payout Ratio, Devidend 

Yield, Laverage Ratio, Net profit Margin, dan Return On Equity. Hasil penelititan 

menunjukkan bahwa semua variabel secara serentak memiliki pengaruh yang 

signifikan kecuali Earning  Per Share tidak berpengaruh secara signifikan. 

Sedangkan Syaeful (2003) menyatakan bahwa Earning Per Share dan Debt Ratio 

memiliki pengaruh yang signifikan. Hasil ini juga didukung oleh Surabina (2004) 

yang menyatakan bahwa Earning Per Share berpengaruh signifikan terhadap 

harga saham dan Devidend Per Share tidak berpengaruh terhadap harga saham. 

Novia (2003) meneliti pada perusahaan bank yang hasilnya secara parsial dan 

simultan Earning After Tax, Price Book Value, dan Return On Equity tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pengakuisisi yang melakukan 

akuisisi periode tahun 1997 sampai dengan 2003, serta periode pengamatan pada 

tahun melakukan akuisisi dan 2 tahun berturut-turut setelah melakukan akuisisi. 

Sedangkan pada penelitian sebelunya dilakukan  pada perusahaan-perusahaan 

yang go public di BEJ saja. Surabina BR Tarugan dengan tetap menggunakan 
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variable independen Earning Per Share dan variabel independen kedua 

menggunakan Devidend Yield untuk mengetehui kemampuan perusahaan 

membayar devidend yang dibayar kepada pemegang saham dengan harga pasar 

saham perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Tri Retnonindah mengemukakan bahwa 

(2004) mengemukakan bahwa DY berpengaruh negatif tarhadap harga saham 

pengakuisisi setelah melakukan akuisisi , ini menunjukkan bahwa jika DY naik 

maka harg saham turun dan jika DY turun maka harga saham naik. Ini disebabkan 

karena perusahaan pengakuisisi tersebut maih dalam masa pertumbuhan , dimana 

dana yang diperlukan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan cukup besar 

sehingga jika laba  perusahaan yang dibagikan kepada investor dalam bentuk 

deviden lebih besar dari laba yang ditahan perusahaan maka akan menghambat 

pertumbuhan perushaan sehingga menyebabkan harga saham perusahaan 

pengakuisisi turun.  

 Dari permasalahan yang terjadi dan latar belakang yang telah dipaparkan 

dalam uraian sebelumnya membawa peneliti ke arah pola pemikiran yang dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
KERANGKA BERPIKIR 

 
PROSES AKUISISI 

SEBELUM AKUISISI  SETELAH AKUISISI 
Kondisi perusahaan dilihat dari aset, ke‐  Ukuran perusahaan dengan sendirinya ber‐ 
wajiban dan ekuitas perusahaan berukur‐  tambah besar karena aset, kewajiban dan  
an sedang  ekuitas perusahaan digabung bersama 
Laba perusahaan stabil  Laba perusahaan semakin meningkat  
Kinerja keuangan cukup baik  Kinerja keuangan perusahaan semakin me‐ 
   Ningkat 
Value perusahaan  lebih baik  Tidak memberikan value yang lebih baik 
Manajemen perusahaah pengakuisisi ti‐   Manajemen perusahaan pengakuisisi me‐ 
dak memiliki peluang dan tantangan yang  miliki peluang dan tantangan yang lebih  
lebih besar  sekaligus tantangan untuk   besar sekaligus tantangan untuk menda‐ 
mendapatkan pengakuan, kompensasi   patkan pengakuan, kompensasi yang lebih 
yang lebih baik  baik  

Ada perbedaan 
Sumber: Abdul Moin, 2003. Merger, Akuisisi & Divestasi. 309 
 
 
2.6. Hipotesis 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Earning Per Share 

(EPS) dan Dividend Yield (DY), apakah ada pengaruh terhadap harga saham 

sebelum melakukan akuisisi dan setelah melakukan akuisisi. Dengan demikian 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. EPS dan DY secara parsial mempengaruhi harga saham perusahaan 

pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 

2. EPS dan DY secara simultan mempengaruhi harga saham perusahaan 

pengakuisisi setelah melakukan akuisisi. 

3. EPS dan DY secara parsial mempengaruhi harga saham perusahaan 

pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 
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4. EPS dan DY secara simultan mempengaruhi harga saham perusahaan 

pengakuisisi setelah melakukan akuisisi. 

5. Ada perbedaan harga saham sebelum dan setelah akuisisi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian 

yang mengungkap besar atau kecilnya suatu pengaruh atau hubungan antar 

variable yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara mengumpulkan data-

data yang merupakan factor pendukung terhadap pengaruh antara variable-

variabel yang bersangjutan kemudian mencoba untuk dianalisis. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung 

ataupun pengukuran, kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik 

tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin 

dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana,2006:6). Dalam penelitian ini populasi yang 

diambil adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan 

menngunakan populasi berjumlah 30 perusahaan dengan periode 5 tahun. 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil yang diteliti 

(Arikunto,1998:117). Dalam penelitian ini sampel diambil secara purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif 
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peneliti yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini 

sampel yang diambil berjumlah 12. Adapun kriteria sampel yang termasuk 

dalam kategori penelitian ini adalah : 

1. populasi yang diamati adalah peruahaan pengakuisisi yang melakukan 

akuisisi periode tahun 1997-2003  

2. populasi berasal dari semua jenis perusahaan publik yang terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta. 

3. laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan pada 2 tahun 

sebelum akuisisi, tahun melakukan akuisisi dan 2 tahun setalah melakukan 

akuisisi. 

 

3.3 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran 

variable adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

atau penelitian. (Arikunto, 2002:96). Variable-variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1.  Variabel  bebas (X) 

Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi 

variabel lain. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah : 

a. Earning  Per Share (X1) 

 Earning  Per Share (EPS) adalah laba perlembar saham yang 

merupakan keuntungan yang dapat dihasilkan dari perubahan setiap 

unit saham selam periode tertentu, dinyatakan dalam mata uang 

(Siamat, 1995). 
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                      pendapatan setelah pajak 
   Earning Per Share = ───────────────── 

            Jumlah lembar saham yang beredar 

b. Devidend Yield (X2) 

Devidend Yield (DY) merupakan pembagian keuntungan yang 

diperoleh perusahaan dan yang diberikan kepada investor. Besarnya 

deviden yang akan dibayarkan menentukan nilai perusahaan atau 

harga saham perusahaan, semakin besar deviden yang di bayarkan 

kepada pemegang saham maka sisa dana yang digunakan untuk 

mengembangkan perusahaan akan semakin kecil. Demikian pula 

apabila semakin rendah laba yang ditahan maka akan memperkacil 

pertumbuhan deviden. 

                    Devidend Per Share 
      Dividend Yield= ───────────── 
               Harga saham 
 

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi 

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat atau variabel (Y) yaitu 

harga saham yang tercatat akhir tahun (clossing price). Harga saham 

adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar jual beli saham. 

Menurut Standar Akuntansi, harga saham adalah harga pada tanggal 

transaksi untuk perseroan terbatas yang disepakati Rapat Umum 

Pemegang Saham(RUPS) untuk saham yang tidak ada nilai pasar.  
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Tabel 3.1 
Rumusan Variabel Penelitian, Definisi Operasional dan pengukurannya  

 
No Nama  

Variable 
Status  
variabel Definisi operasional Skala  

ukuran Cara mengukur 

1 Harga 
Saham 

Dependen 
(Y) 

Harga pasar yaitu harga 
yang terbentuk dipasar 
jual beli saham.  Rasio Closing Price 

 

2 EPS Independen 
(X1) 

Jumlah pndapatan yang 
diperoleh dalam suatu 
periode untuk setiap 
lembar saham yang 
beredar. 

Rasio 
beredar yg shmlmbr  Jml

pajakstlh  Pend  

3 DY Independen 
(X2) 

Hasil yang 
menunjukkan deviden 
yang dibayarkan untuk 
setiap lembar saham 
biasa dan harga pasar 
saham biasa. 

Rasio 
saham Harga

shareperDividend
 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data laporan keuangan tahunan untuk periode 

1998-2006 . sampel penelitian ini menggunakan data dari Indonesia Capital  

Market Directory, JSX Statistic, dengan alasan laporan keuangan BEJ merupakan 

bursa terbesar dan representativ di Indonesia. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah 

metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen , yang artinya 

barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, 

peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan lain sebagainya.dalam 

penelitian yang menggunakan metode dokumentasi ini digunakan untuk 

memeperoleh data mengenai laporan keuangan dari perusahaan yang menjafdi 

sampel penelitian di BEJ.   
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3.5 Teknik Analisis Data 

Agar mendapat hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

diperlukan metode analisis data yang benar. Metode analisa data pada penelitian 

ini adalah: 

1.  Analisis Deskriptif 

Analisis Deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah 

dipahami dan diinterprestasikan. Tabulasi menyediakan ringkasan, 

pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. 

Statistik Deskriptif dapat diartikan pula sebagai statistik yang digunakan 

oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel 

penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara 

lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), 

dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisian korelasi antar variabel 

penelitian (Nur dan Bambang, 2002:170). 

2. Analisis Inferensial 

Statistik Inferensial merupakan statistik yang digunakan untuk 

mengestimasi suatu populasi berdasarkan suatu sampel. Statistik Inferensial 

selanjutnya dapat di kategorikan ke dalam statistik parametrik dan statistik 

non-parametrik. Statistik parametrik adalah statistik inferensial yang 

menggunakan asumsi bahwa distribusi data populasi yang digunakan untuk 

memilih sampel penelitian adalah normal dan datanya diukur dengan skala 

interval dan skala rasio. Sedangkan statistik non-parametrik data penelitian 
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diukur dengan skala nominal dan skala ordinal dan tidak memerlukan 

asumsi normalitas distribusi populasi atau sampel (Nur dan Bambang, 

2002:259). Penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel terikat (Y) dengan variabel (X), yaitu Jika Devidend Yield (X) 

semakin besar ini berarti perusahaan   tersebut dinilai kinerjanya baik oleh 

para investor, sehingga akan menarik minat para investor untuk membeli 

saham dari perusahaan tersebut dan menyebabkan harga saham (Y) 

perusahaan tersebut naik. Dengan adanya Earning Per Share (X) yang 

tinggi menjadi daya tarik investor untuk memiliki saham tersebut. Hal ini 

dimungkinkan karena kinerja perusahaan baik sehingga menyebabkan harga 

saham (Y) naik. Sebaliknya jika EPS rendah dimungkinkan deviden yang 

dibayarkan rendah maka harga saham semakin rendah pula, sehingga 

investor enggan untuk memiliki saham tersebut.Untuk mengetahui 

hubungan antara variabel terikat (Y), dengan variabel bebas (X), yaitu 

dengan menggunakan persamaan regresi berganda. 

+−+= 2211 XbXbαY l   

 Keterangan: 

Y       =  harga saham (closing price) 

α       = Konstanta 

    21bb    = Koefiensi  21 XX  

    1X        = Earning Per Share 

    2X        = Devidend Yield 

        l        = Faktor gangguan 
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Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Uji Asumsi klasik 

Apakah model regresi yang diperoleh dapat menghasilkan estimator linier 

yang baik dan tidak bias. Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa 

asumsi klasik yang meliputi uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, 

uji autokorelasi dan uji normalitas. 

a. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran yang akan dianalisis 

dengan grafik normal probability plot. Apabila normal distribusinya 

maka penyebaran plot di sekitar dan di sepanjang garis 45 derajat. 

b. Uji Multikolinieritas 

Hal ini untuk memgetahui tidak terjadinya multikolinieritas dalam 

variabel bebas yang berada dalam suatu model. Artinya antar variabel 

bebas yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang sempurna, 

bila terjadi maka antar variabel bebas terjadi korelasi, sehingga sulit 

diketahui variabel mana yang mempengaruhi. Cara untuk mengetahui 

dengan melihat nilai tolerance dan lawan varian inflation factor (VIF). 

Model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance dan 

lawan varian inflation factor (VIF) berada di sekitar nilai satu. 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk menguji ada tidaknya korelasi antar anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (data time series) 
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atau ruang (data cross section) dalam suatu model regresi. Beberap 

factor yang menyebabkan adalah tidak dimasukkannya variabel bebas 

yang lain, misalnya pada suatu model regresi yang seharusnya ada 4 

variabel bebas dan satu variabel terikat dalam pembuatan model 

dimasukkan dua variabel bebas. Untuk menguji dilakukan dengan 

menggunakan Durbin Watson. Pengujian autokorelasi dalam model 

regresi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson (Uji D w ). 

Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi berdasarkan 

table autokorelasi, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 
Tabel Autokorelasi 

D w  Kesimpulan 
Kurang dari 1,10 

1,10 sampai 1,54 

1,55 sampai 2,46 

2,46 sampai  2,90 

Lebih dari 2,91 

Ada Autokorelasi 

Tanpa kesimpulan 

Tidak ada autokelasi 

Tanpa ada kesimpulan 

Ada autokelasi 

Sumber: Algifari, 1997:79 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Digunakan untuk mengetahui terjadinya penyimpangan model karena 

varian gangguan antara satu observasi. Untuk mengetahui gejala 

heteroskedatisitas dilakukan dengan mengamati grafik scatter plot 

melalui SPSS. Model yang bebas dari heteroskedastisitas memiliki 

grafik scatter plot dengan pola titik yang menyebar di ats dan di bawah 

sumbu y. 
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Dasar analisanya adalah: 

1.  Jika ada pola tertentu seperti titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, menyempit) maka 

mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2.  Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik yang melebar, 

menyebar    di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu y, 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2) Pengujian hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji statistic t) 

Untuk menguji kemaknaan koefisien regresi parsial masing-masing 

variabel bebas. Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai 

probabilitas masing-masing koefisien regresi dengan siqnifikasi 5 % satu 

arah. Apabila nilai probabilitas dari masing-masing variabel bebas . 0.05 

maka H o   ditolak dan Ha diterima. Artinya bahwa variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila niali probabilitas 

dari masing-masing variabel bebas < 0.05 maka H o  diterima dan H a 

ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas tidak dapat menerangkan 

variabel terikat secara individual. 

b.Uji simultan (uji statistik F) 

Untuk mengetahui sejauhmana variabel-variabel bebas secara simultan 

mampu menjelaskan variabel terikat. Pengujian dilakukan dengan cara 

membandingkan antara nilai probabilitas yang terdapat pada table analisys 

of variance dari hasil perhitungan dengan nilai probabilitas 0.05. Jika nilai 
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probabilitas > 0.05 maka keputusan menolak hipotesis nol (H o ) dan 

menerima hipotesis alternatif (H a ) yang artinya secara simultan dapat 

dibuktikan bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan 

berlaku sebaliknya jika nilai probabilitas < 0.05 maka keputusan menerima 

hipotesa nol (H o ) artinya secara statistic dapat dibuktikan bahwa variabel 

bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

c. Uji Beda (uji t) 

Perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan sesudah akuisisi dapat 

dilihat dari uji t paired sample dengan rumus: 

n
s
b t =  

Keterangan: 

b  : rata-rata selisih harga saham sebelum dan sesudah akuisisi 

s : standar deviasi selisih harga sama sebelum dan sesudah akuisisi. 

n : Data yang diteliti. 

Apabila  nilai thitung > ttabel, atau nilai signifikansi < 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata harga saham sebelum dan 

sesudah akuisisi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran EPS 

Menurut  Baridwan (1992) Earning per share (EPS) merupakan jumlah 

pendapatan yang diperoleh dalam suatu periode untuk setiap lembar saham yang 

beredar. Earning Per Share (EPS) dipengaruhi oleh pendapatan perusahaan, 

apabila pendapatan perusahaan naik maka Earning Per Share (EPS) akan naik 

pula.Gambaran tentang EPS pada perusahaan sampel sebelum dan sesudah akuisi 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.1. 
Nilai EPS Sebelum dan Sesudah Akuisisi 

 

Nama Perusahaan 
Tanggal 
akuisi 

Tahun ke 
-2 -1 0 1 2 

Dyna plast tbk 29-05-00 38.25 96.68 98,26 110.64 154.94
Indocement tunggal 
prakarsa tbk 06-02-01 215.83 -353.33 -17.150 282.2 176.67
Timah tbk 16-01-01 631.9 658.78 73,03 22.41 53.88
Bumi resources tbk 19-10-01 0.7 0.54 3,46 4.69 5.54
Gudang garam tbk 06-02-02 1,165.86 1,084.86 1084,61 955.61 930.42
Hm sampoerna 17-05-02 1,092.56 212.31 371,35 312.63 241.13
Berlian laju tanker tbk 22-04-02 55.49 219.94 51,50 72.11 117.37
Astra internasional tbk 09-10-04 1.394 1.096 1.335 1.348 739.08
Bakrie & brothers tbk 23-10-04 0.67 0.58 -6.87 10.81 5.89
Medco energi 
international tbk 02-01-04 241.36 145.33 211,21 236.43 153.74
Indofood sukses 
makmur 15-09-04 85.52 63.91 40,03 13.13 53.59
Bank cic international 
tbk 06-02-04 40 42 13 20 10
Rata-rata  413.51 272.3 271.5 282.4 220.2
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Berdasarkan table tersebut menunjukkan bahwa rata-rata EPS pada 2 tahun 

sebelum akuisisi mencapai 413,51 dan 1 tahun sebelum akuisisi sebesar 272,3, 

sedangkan rata-rata nilai EPS pada 1 tahun setelah akuisisi sebesar 282,4 dan 2 

tahun setelah akuisisi sebesar 220,2.   

 
Gambar 4.1 

Grafik Perubahan EPS sebelum ( t-2 sampai dengan t-1) dan  
sesudah akuisisi (t+1 sampai dengan t+2). 

Nampak pada grafik tersebut, semakin mendekati waktu akuisisi nilai EPS 

cenderung sama dengan EPS pada saat akuisisi, namun setelah akuisisi nilai EPS 

semakin menurun. 

4.1.2 Gambaran tentang Dividend Yield (DY) 

Dividend Yield (DY) menunjukkan dividend yang dibayarkan untuk 

setiap lembar saham biasa dan harga pasar saham biasa. Menurut Abdul Moin 

(2003), Devidend Yield  adalah perbandingan antara devidend per lembar 

saham dengan harga saham per lembar. Harga saham yang digunakan 

biasanya harga saham pada akhir tahun. Devidend yield ini menunjukkan 
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tingkat keuntungan yang dinikmati oleh pemegang saham untuk setiap rupiah 

harga pasar saham. 

Nilai dividend yield pada perusahaan sampel dari 2 tahun sebelum akuisisi 

sampai 2 tahun sesudah akuisisi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 
Nilai DY Sebelum dan Sesudah Akuisi 

 
 

Nampak pada table di atas, rata-rata nilai DY pada dua tahun sebelum 

akuisisi sebesar 2,96 dan mengalami peningkatan menjadi 6,05 pada saat 1 tahun 

sebelum akuisisi. Pada saat akuisisi rata-rata DY sebesar 4,90 dan satu tahun 

setelah akuisisi sebesar 5,05 dan mengalami penurunan kembali pada dua tahun 

setelah akuisisi. Secara umum nampak adanya fluktuasi nilai DY pada saat 

sebelum dan sesudah akuisisi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut. 

Nama Perusahaan 
Tanggal 
akuisi 

Tahun ke 
-2 -1 0 1 2 

Dyna plast tbk 29-05-00 2.15 3.45 5.45 10.2 7.06
Indocement tunggal 
prakarsa tbk 06-02-01 3.27 4.69 6.89 5.71 5.66
Timah tbk 16-01-01 5.07 25.93 5.77 1.86 2.66
Bumi resources tbk 19-10-01 0.36 13.78 9.61 12.5 10.11
Gudang garam tbk 06-02-02 2.81 3.47 3.61 2.21 3.69
Hm sampoerna 17-05-02 2.35 0.78 5.14 9.83 10.12
Berlian laju tanker tbk 22-04-02 0.01 0.7 2.58 1.5 2.14
Astra internasional tbk 09-10-04 3.45 4.4 3.85 4.31 0.96
Bakrie & brothers tbk 23-10-04 0.03 0.8 3.66 1.7 4.14
Medco energi 
international tbk 02-01-04 8.22 4.4 4.98 3.07 3.18
Indofood sukses 
makmur 15-09-04 4.67 3.5 2.19 0.55 2.11
Bank cic international 
tbk 06-02-04 3.15 6.75 5.12 7.15 1.35
Rata-rata  2.96 6.05 4.90 5.05 4.43
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Gambar4.2 
Grafik Perubahan DY sebelum ( t-2 sampai dengan t-1) dan  

sesudah akuisisi (t+1 sampai dengan t+2). 
4.1.3 Gambaran tentang Harga Saham. 

Harga saham adalah harga pasar, yaitu harga yang terbentuk di pasar 

jual beli saham. Menurut Standar Akuntansi, harga saham adalah harga 

pada tanggal transaksi untuk perseroan terbatas yang disepakati Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk saham yang tidak ada nilai pasar. 

Yang dimaksud dalam penelitian ini harga saham adalah harga saham 

yang tercatat setiap akhir tahun setelah penutupan (Clossing Price). 

Rata-rata harga saham pada perusahaan sampel dari 2 tahun sebelum 

akuisisi sampai 2 tahun sesudah akuisisi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 
Nilai Harga Saham Sebelum dan Sesudah Akuisisi 

 

Nama Perusahaan 
Tanggal 
akuisi 

Tahun ke 
-2 -1 0 1 2 

Dyna plast tbk 29-05-00 525 1450 750 490 850
Indocement tunggal 
prakarsa tbk 06-02-01 3100 1600 700 675 1625
Timah tbk 16-01-01 4875 1375 430 345 800
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Bumi resources tbk 19-10-01 275 170 50 20 500
Gudang garam tbk 06-02-02 9900 8800 8300 13600 13550
Hm sampoerna 17-05-02 2980 3200 3700 4475 5450
Berlian laju tanker tbk 22-04-02 269 444 243 500 700
Astra internasional tbk 09-10-04 3150 5000 9600 10200 15700
Bakrie & brothers tbk 23-10-04 67 167 167 120 120
Medco energi 
international tbk 02-01-04 1350 1350 2075 3375 3550
Indofood sukses 
makmur 15-09-04 600 800 800 910 1350
Bank cic international 
tbk 06-02-04 70 125 70 90 100

Rata-rata  
2263.41

7 
2040.08

3 
2240.41

7 2900 3691.25
 

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa rata-rata harga saham 

mengalami kenaikan dari sebelum dan sesudah akuisisi. Lebih jelasnya dpaat 

dilihat pada grafik berikut. 

 

Gambar4.3 
Grafik Perubahan Harga Saham sebelum ( t-2 sampai dengan t-1)  

dan sesudah akuisisi (t+1 sampai dengan t+2). 
4.1.4 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

ganda dan uji t. Analisis regresi ganda digunakan untuk menguji hipotesis I, II, III 

dan IV, sedangkan uji t digunakan untuk pengujian hipotesis V. Analisis   ini 

dapat dilanjutkan dengan beberapa asumsi klasik yang dipenuhi, yaitu 
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berdistribusi normal, tidak mengandung multikolinieritas, tidak mengandung 

multikolinieritas dan heteroskedastisitas. 

4.1.4.1. Uji Normalitas Data 

Salah satau syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi adalah data 

dan model regresi berdistribusi normal. Kenormalan data dapat dilihat dari uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnof dari masing-masing variabel. Data dianalisis 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 14 Windows 2000. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas > 0,05 maka 

data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat 

dilihat dari output SPSS versi 14 seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 

 
No Variabel Kolmogorov 

Smirnov Sig Kriteria 

1 EPS sebelum akuisisi 1.020 0.250 Normal 
2 DY sebelum akuisisi 0.722 0.674 Normal 
3 Harga saham sebelum akuisisi 0.757 0.616 Normal 
4 EPS setelah akuisisi 1.056 0.215 Normal 
5 DY setelah akuisisi 0.923 0.362 Normal 
6 Harga saham setelah akuisisi 1.166 0.132 Normal 

 

Nampak bahwa dari hasil uji Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai 

signifikansi > 0,05, yang berarti bahwa data berdistribusi normal. 

4.1.4.2. Uji Multikolinieritas 

Syarat berlakunya model regresi ganda adalah antarvariabel bebasnya 

tidak memiliki hubungan sempurna atau tidak mengandung multikolinieritas.  

Pengujian multikolinieritas ini dapat dilihat dari nilai variance inflatio factor 

(VIF). Antara variabel bebas dikatakan multikolinieiritas apabila toleransinya < 
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0,1 dan VIF > 10. Hasil pengujian multikolineiritas selengkapnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinieritas 

No Variabel bebas Toleransi VIF Kriteria 
1 EPS sebelum akuisisi 0.984 1.016 Tidak multikolinieritas 
2 DY sebelum akuisisi 0.984 1.016 Tidak multikolinieritas 
3 EPS setelah akuisisi 0.965 1.036 Tidak multikolinieritas 
4 DY setelah akuisisi 0.965 1.036 Tidak multikolinieritas 

 
Terlihat dari tabel 4.5, nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas > 

0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung multikolinieritas. 

4.1.4.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Apabila nilai 

Durbin Watson berada pada daerah dU sampai 4-dU dapat disimpulkan bahwa 

model regresi tidak mengandung autokorelasi. Pada taraf signifikansi 5% dengan 

variabel bebas   k = 2 dan n  = 12, pada tabel kritik Durbin Watson diperoleh dL = 

0,95 dan dU = 1,54 sehingga diperoleh 4-dU = 2,46 dan 4-dL = 3,05.  

Berdasarkan nilai kritik tersebut, model regresi dikatakan tidak mengandung 

autokorelasi apabila Durbin Watson berada pada daerah 1,54 sampai dengan 2,46. 

Dari hasil analisis menggunakan SPSS versi 14 diperoleh dW untuk analisis 

regresi sebelum akuisisi sebesar 1,895 dan untuk analisis regresi setelah akuisisi 

sebesar 1,636 yang berada pada daerah 1,54 sampai dengan 2,46 yang berarti 

bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi. 
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4.1.4.4. Uji Heteroskedastisitas 

Secara grafis dapat dilihat dari Multivariate Standardized Scatterplot. 

Dasar pengambilannya apabila sebaran nilai residual terstandar tidak membentuk 

pola tertentu namun tampak random dapat dikatakan bahwa model regresi bersifat 

homogen atau tidak mengandung heteroskedastisitas. Lebih jelasnya dapat dilihat 

dari grafik berikut. 

 
Gambar 4.4 

Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Sebelum Akuisisi 
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Gambar 4.5 
Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Regresi Setelah Akuisisi 

Terlihat dari grafik di atas , titik-titik tersebar di sekitar nol pada sumbu 

vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heterokedastisitas 

4.1.5 Uji Hipotesis 

4.1.5.1 Uji Hipotesis I dan II 

Hasil analisis regresi antara EPS dan DY terhadap harga saham sebelum 

akuisisi dapat dilihat dari pada tabel berikut. Pengujian terhadap hipotesis 

penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah Earning per share (EPS) dan 

Devidend Yield (DY), berpengaruh terhadap harga saham perusahaan pengakuisisi 

sebelum akuisisi. 
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Tabel 4.6 

Hasil Analisis Regresi antara EPS dan DY terhadap 
 harga saham sebelum akuisisi 

 
Berdasarkan table di atas diperoleh kontanta sebesar 622,064 dan 

koeofisien variable EPS sebesar 4,788 serta koefisien variable DY sebesar             

-24,869, sehingga hubungan EPS dan DY dengan harga saham sebelum akuisisi 

dinyatakan dengan model: 

HS1 = 622,064 + 4,788 EPS1 – 24,869 DY1  ……………………………………(1) 

Model tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji parsial (t) diperoleh p 

value untuk variable EPS sebesar 0,002 < 0,05 yang berati bahwa hipotesis Ia 

yang menyatakan ada pengaruh EPS terhadap harga saham sebelum akuisisi 

diterima, sedangkan nilai p value untuk variable DY sebesar 0,845 > 0,5 yang 

berarti bahwa hipotesis Ib yang menyatakan ada pengaruh DY terhadap harga 

saham sebelum akuisisi ditolak.  Dengan demikian menunjukan bahwa secara 

parsial hanya EPS yang berpengaruh positif terhadap harga saham sebelum 

akuisisi. 

Secara simultan model regresi diuji kebermaknaanya menggunakan uji F 

yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut. 
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Tabel 4.7 
Hasil Uji Simultan Penagaruh antara EPS dan DY terhadap harga saham  

sebelum akuisisi 

 
Nampak dari tabel di atas, nilai p value = 0,005 < 0,05 yang berarti bahwa  

hipotesis II yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara EPS dan DY 

terhadap harga saham  sebelum akuisisi diterima. 

4.1.5.2 Uji Hipotesis III dan IV 

Hasil analisis regresi antara EPS dan DY terhadap harga saham setelah 

akuisisi dapat dilihat dari pada tabel berikut. Pengujian terhadap hipotesis 

penelitian bertujuan untuk mengetahui apakah Earning per share (EPS) dan 

Devidend Yield (DY), berpengaruh terhadap harga saham perusahaan pengakuisisi 

setelah akuisisi. 

Tabel 4.8 
Hasil Analisis Regresi antara EPS dan DY terhadap harga  

saham setelah akuisisi 

 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh kontanta sebesar -61,64 dan koeofisien 

variable EPS sebesar 13,337 serta koefisien variable DY sebesar 1,245, sehingga 
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hubungan EPS dan DY dengan harga saham sebelum akuisisi dinyatakan dengan 

model: 

HS2 = -61,64 + 13,337 EPS2 + 1,245 DY2  ……………………………………(2) 

Model tersebut diuji kebermaknaannya menggunakan uji parsial (t) diperoleh        

p value untuk variable EPS sebesar 0,000 < 0,05 yang berati bahwa hipotesis IIIa 

yang menyatakan ada pengaruh EPS terhadap harga saham setelah akuisisi 

diterima, sedangkan nilai p value untuk variable DY sebesar 0,990 > 0,5 yang 

berarti bahwa hipotesis IIIb yang menyatakan ada pengaruh DY terhadap harga 

saham setelah akuisisi ditolak.  Dengan demikian menunjukan bahwa secara 

parsial hanya EPS yang berpengaruh positif terhadap harga saham setelah akuisisi. 

Secara simultan model regresi diuji kebermaknaanya menggunakan uji F 

yang hasilnya dapat dilihat pada table berikut. 

Tabel 4.9 
Hasil Uji Simultan Penagaruh antara EPS dan DY terhadap harga saham  

Setelah akuisisi 

 
 
 

Nampak dari tabel di atas, nilai p value = 0,000 < 0,05 yang berarti bahwa  

hipotesis IV yang menyatakan ada pengaruh secara simultan antara EPS dan DY 

terhadap harga saham  setelah akuisisi diterima. 
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4.1.5.3 Uji Hipotesis V 

Uji hipotesis V yang menyatakan ada perbedaan harga saham sebelum dan 

sesudah akuisisi digunakan uji t paired samples. Hasil uji t tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Perbedaan harga Saham Sebelum dan Sesudah Akuisisi 

Harga saham Mean 
Standar 
deviasi thitung p value Kriteria 

Sebelum akuisisi 2151.75 2642.166 -1.333 0.209 Ho diterima Setelah akuisisi 3295.63 4881.242
Berdasarkan tabel di atas, rata-rata harga saham sebelum akuisisi sebesar 

Rp 2.151,75 dan setelah akuisisi sebesar Rp 3.295,63 dan dari hasil uji t diperoleh 

pvalue = 0,209 > 0,05 yang berarti bahwa Ho diterima, yang berarti bahwa tidak 

ada perbedaan harga saham yang signifikan antara sebelum dan sesudah akuisisi. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis yang 

menyatakan ada pengaruh positif EPS terhadap harga saham sebelum akuisisi 

diterima, hal ini terbukti dari hasil uji parsial diperoleh nilai p value = 0,002 < 

0,05. Berdasarkan hasil korelasi parsialnya diperoleh nilau r = 0,827. Tingginya 

korelasi parsial ini menunjukkan bahwa perubahan harga saham sebelum akuisisi 

lebih didominasi karena adanya perubahan EPS pada perusahaan yang 

bersangkutan. Semakin tinggi EPS cenderung diikuti dengan perubahan harga 

saham yang semkain tinggi, sebaliknya dengan menurunnya EPS juga diikuti 

dengan harga saham yang semakin rendah. EPS secara signifikan berpengaruh 

terhadap harga saham karena investor menganggap bahwa dengan adanya rencana 
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akuisisi maka akan tercipta sinergi, diharapkan kinerja perusahaan akan 

meningkat dengan meningkatnya kinerja perusahaan. Dengan nilai EPS yang 

semakin naik akan menarik investor untuk membeli saham sehingga harga saham 

bidder company akan naik. Namun demikian tidak berlaku bagi variable DY. 

Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh nilai pvalue = 0,845 > 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa naik turunnya DY tidak membawa dampak pada perubahan 

harga saham bidder company.  

Setelah adanya akuisisi, EPS tetap berpengaruh positif terhadap harga 

saham, hal ini terbukti dari uji parsial dengan p value = 0,000 < 0,05. Dari hasil 

analisis juga diperoleh koefisien korelasi parsial sebesar 0,980. Jika dibandingkan 

dengan nilai r parsial sebelum akuisisi (r = 0,827) dapat disimpulkan bahwa EPS 

lebih memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan harga saham. Naik 

turunnya harga saham lebih didominasi oleh perubahan EPS pada perusahaan 

tersebut.  Nilai EPS menunjukkan laba yang dihasilkan oleh setiap lembar saham. 

EPS ini digunakan secara luas oleh pemegang saham dan penanam modal dalam 

mengevaluasi kemampuan perusahaan . bagi investor tentunya ingin tetap 

memiliki sahamnya bila saham tersebut memberikan untung baginya. Keuntungan 

ini dapat dilihat dari EPS.  Dalam penelitian yang dilakukan Tri Retnoindah 

(2004), menyatakan bahwa EPS berpengaruh positif terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi setelah melakukan akuisisi, ini menunjukkan bahwa EPS 

mengalami kenaikan maka  harga saham perusahaan juga akan naik sedangkan 

jika EPS turun maka harga saham akan turun. Dari analisis tersebut sebaiknya 

perusahaan pengakuisisi terutama bagi manajer keaungan harus dapat menentukan 
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kebijaksanaan yang sesuai dengan menetapkan alokasi dari keuntungan untuk 

pembayaran deviden dan laba ditahan. Ini disebabkan perusahaan yang melakukan 

akuisisi adalah perusahaan dalam pertumbuhan eksternal yang dilakukan dengan 

membeli perusahaan yang sudah ada. (Moin 2003). Kebijakan ini di satu sisi harus 

dapat menumbuhkan perusahaan setelah akuisisi, tetapi di sisi lain dapat menarik 

investor atau calon investor. Investor lebih senang mendapatkan dividend dengan 

uang kas. Maka kebijakan manajemen perusahaan pengakuisisi dalam 

memutuskan besarnya laba yang dibagikan sebagai dividend dan menentukan 

jumlah laba ditahan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan akan 

mempengaruhi  EPS  dan harga saham perusahaan.     

Setelah akuisisi, nilai DY juga tetap tidak memberikan dampak yang 

signifikan terhadap perubahan harga saham. Hal ini nampak dari hasil uji parsial 

dnegan diperolehnya p value = 0,990 > 0,05. Dengan demikian menunjukkan 

bahwa perubahan harga saham tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan DY. 

Devidend merupakan aliran kas yang dibayarkan  kepada investor. Di satu 

sisi perusahaan ingin selalu adanya pertumbuhan bagi perusahaan tersebut dan di 

sisi lain perusahaan juga menginginkan agar perusahaan juga  menginginkan  agar 

dapat membayar deviden kepada para pemegang saham. Kedua tujuan ini selalu 

bertentangan sebab jika makin tinggi tingkat dividend yang dibayarkan berarti 

makin sedikit laba yang ditahan dan sebagai akibatnya akan menghambat 

pertumbuhan perusahaan sehingga harga saham turun . namun demikian apabila 

perusahaan telah mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi maka kebutuhan dana 

dapat dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal. Dalam hal ini 
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perusahaan dapat menetapkan besarnya dividend yang tinggi sehingga investor 

sebagai pemodal mendapat kepastian akan menerima dividend  yang besar, 

sehingga akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan 

tersebut, sehingga akan naik. Kondisi tersebut ternyata tidak berlaku pada bidder 

company Hasil penelitian ini bertentangan dnegan penelitian Tri Retnoindah 

(2004), menyatakan bahwa DY berpengaruh negative terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi setelah melakukan akuisisi, ini menunjukkan jika DY 

naik maka harga saham turun  dan jika DY turun maka harga saham naik. Ini 

disebabkan perusahaan pengakuisisi tersebut masih dalam masa pertumbuhan, 

dimana dana yang dibutuhkan untuk membiayai pertumbuhan perusahaan cukup 

besar, sehingga jika laba perusahaan yang dibagikan ke investor dalam bentuk 

dividend lebih besar dari laba yang ditahan perusahaan maka akan menghambat 

pertumbuhan perusahaan sehingga menyebabkanharga saham perusahaan 

pengakuisisi turun. 

Hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa harga saham antara 

sebelum dan sesudah akuisisi tidak berbeda nyata, hal ini nampak dari hasil uji t 

diperoleh pvalue = 0,209 > 0,05. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa 

perusahaan tidak berhasil meningkatkan harga saham meskipun melakukan 

akuisisi.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil simpulan 

bahwa: 

1) Secara parsial EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham 

perusahaan pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi, namun DY tidak 

berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

2) Secara simultan EPS dan DY berpengaruh terhadap harga saham perusahaan 

pengakuisisi sebelum melakukan akuisisi. 

3) Secara parsial EPS berpengaruh terhadap harga saham setelah melakukan 

akuisisi, namun DY tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 

4) Secara simultan EPS dan DY berpengaruh terhadap  harga saham perusahaan 

pengakuisisi setelah melakukan akuisisi. 

5) Tidak ada perbedaan harga saham perusahaan pengakuisisi setelah dan 

sebelum melakukan akuisisi. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah 

akuisisi nilai EPS tetap berpengaruh psositif terhadap harga saham, olah karena 

itu disarankan: 
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1. Investor dalam penanaman saham dapat memperhatikan nilai EPSnya. 

2. Ada tidaknya akuisisi tidak perlu menjadi pertimbangan, sebab tidak ada 

perbedaan harga saham sebelum dan sesudah akuisisi. 

3. Nilai DY tidak terlalu perlu diperhatikan sebab tidak memebrikan dampak 

yang berate bagi perubahan harga saham. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambah variable lainnya yaitu factor 

kinerja eksternal seperti nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga dan factor 

eksternal lainnya. 
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