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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai abnormal 

return dan risiko (yang dihitung menggunakan beta) pada periode 

pengamatan yaitu 50 bulan sebelum dan 50 bulan sesudah merger yang 

meliputi 1 sampel perusahaan dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

1. Perkembangan Abnormal Return  dilihat dari rata-rata abnormal 

return sebelum dan sesudah merger dari 1 perusahaan sampel 

didapat 1 perusahaan sampel yang mengalami penurunan rata-rata 

abnormal return yaitu saham BNGA menurun sebesar 0.01346. 

Berdasarkan perhitungan rata-rata abnormal return sampel 

menghasilkan adanya penurunan rata-rata abnormal return sebesar 

0.01346. Penurunan abnormal return tersebut menunjukan tidak 

terdapat peningkatan return sesudah adanya merger. Sedangkan 

perkembangan Systematic Risk dilihat dari rata-rata systematic risk 

yang ditunjukan oleh perhitungan rata-rata Beta sebelum merger 

pada BNGA adalah 1,14415 artinya bahwa kepekaan saham 

BNGA sebelum merger terhadap risiko pasar adalah sebesar 

1,14415 dan rata-rata Beta sesudah merger pada BNGA adalah 

2,26735 artinya bahwa kepekaan saham BNGA sesudah merger 

terhadap risiko pasar adalah 2,26735. Hasil rata-rata Beta BNGA 

sebelum merger < hasil rata-rata Beta sesudah merger artinya 

bahwa telah terjadi peningkatan kepekaan saham BNGA pada 

risiko pasar sesudah merger.  

2. Pengujian hipotesis menggunakan Wilcoxon Signed Rank-Test 

untuk sampel saham BNGA menghasilkan bahwa terdapat 

perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah merger dengan 
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nilai Z hitung sebesar -1.527 lebih kecil dari nilai Z table (1.96). 

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Iputu Adyana 

Usadha (2013) yang mengasilkan bahwa terdapat perbedaan pada 

abnormal return sebelum dan sesudah merger. Sedangkan Tidak 

ada perbedaan yang signifikan pada systematic risk emiten sampel, 

baik sebelum merger maupun sesudah merger. Meskipun hasil dari 

systematic risk dalam perhitungan rata-rata beta menunjukan 

adanya perubahan kenaikan systematic risk, tidak diartikan bahwa 

dilakukannya merger memberikan hasil perbedaan pada systematic 

risk sebelum merger dan sesudah merger. 

5.2   SARAN 

Dari penelitian perbandingan abnormal return dan risiko sebelum 

dan sesudah merger pada PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Maka saran yang 

diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Sektor Perbankan 

Setelah mengamati dan menganalisis hasil penelitian, peneliti 

melihat ada beberapa hal yang dapat dijadikan masukan dan untuk 

perkembangan operasional sector perbankan selanjutnya, yaitu: 

a) Perbankan diharapkan dapat mewujudkan tujuan merger 

yang dilakukan. Bank seharusnya dapat lebih baik dengan 

melakukan merger. Karena menurut teori merger itu 

memberikan nilai tambah, dan menguntungkan. Namun 

yang terjadi di Indonesia saat ini adalah kondisi sebelum 

dan sesudah merger adalah sama. 

b) Untuk dapat mempertahankan tingkat profitabilitasnya, 

maka bank yang bersangkutan harus dapat membuat 

kebijakan operasi atau portofolio investasi yang baik, 

sehingga bank dapat terhindar dari kepemilikan idle money 

dengan jumlah besar. 
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c) Dengan meningkatnya tingkat kesehatan perbankan melalui 

analisis terhadap berbagai kondisi yang terjadi dan 

kebijakan yang tepat terkait dengan kecukupan modal, 

pengelolaan kredit bermasalah,likuiditas dan kemampuan 

perbankan dalam menghsilkan laba sehingga meningkatkan 

kepercayaan terhadap investor yang berimbas positif 

terhadap perkembangan harga saham sector perbankan. 

 

 

2. Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti-peneliti selanjutnya, yang akan meneliti lebih dalam 

mengenai permasalahan ini, penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

a) Periode penelitian sebaiknya bisa lebih lama. Karena dalam 

penelitian ini peneliti hanya mengambil jangka waktu  

penelitian tiga tahun dari tahun 2009-2012. Dengan  jangka 

waktu penelitian yang lebih lama, akan memberikan hasil 

penelitian yang lebih maksimal. Bank merger  yang diteliti 

lebih banyak lagi, atau dengan membandingkannya dengan 

merger bank Negara lain. 

b) Permasalahan penelitian serta judul bisa dikembangkan 

lagi, misalnya dengan meneliti menggunakan semua aspek 

dari CAMELS (Capital, Asset, Management, Equity, 

Liquidity, dan Sensitivity), market share, earning per share, 

dan factor lainnya yang mungkin menjadi nilai tambah bai 

perusahaan yang melakukan merger. 

 

3. Pemerintah 

 



54 

 

a) Mungkin akan lebih tepat apabila penerapan single 

presence policy lebih di prioritaskan kepada bank-bank 

menengah bawah. Karena bank-bank kelompok inilah yang 

berpotensi akan akuisisi oleh pihak asing. Dengan 

menggabungkan beberapa bank kecil diharapkan  

permodalan menjadi semakin besar, sehingga bank kecil 

tersebut dapat bersaing secara nasional 

b) Perekonomian nasional saat ini masih dalam tahapan 

recovery, dimana dibutuhkan dukungan pembiayaan yang 

sangat besar, Khususnya untuk pembangunan infrastruktur. 

Dalam situasi seperti saat ini Bank Indonesia sebaiknya 

lebih memberikan ruang gerak bagi perbankan agar fungsi 

intermediasi perbankan dapat berlangsung dengan baik.   

  

 

 

 

 

 

 


