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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. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




