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ABSTRAK 

BAGUS MAULANA FAJRIN. Pengaruh Kinerja Keungan Perusahaan 

Terhadap Harga Saham Sebelum dan Setelah Akusisi Pada Perusahaan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 2018. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan yang terdiri 

dari Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Return on Equity 

(ROE), dan Current Ratio (CR) terhadap harga saham sebelum dan setelah 

akuisisi. Objek penelitian ini adalah harga saham. Sedangkan subjek penelitian ini 

adalah perusahaan yang melakukan akuisisi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2014-2016 dengan data variabel satu tahun sebelum 

akuisisi untuk analisa sebelum akuisisi dan satu tahun setelah akuisisi untuk 

analisa setelah akuisisi. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 47 

perusahaan yang diperoleh dengan menggunakan teknik dengan cara purposive 

sampling yang ditentukan sesuai dengan kriteria-kriteria yaitu perusahaan yang 

melakukan akuisisi yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama periode 

2014 - 2016, perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016, 

menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan tahunan auditan, 

perusahaan yang melakukan akuisisi di atas 50% kepemilikan saham. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan 

uji koefisien regresi secara parsial atau uji statistik t. Hasil uji t pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) dan Current Ratio (CR) tidak 

memiliki perngaruh terhadap harga saham baik sebelum maupun setelah akuisisi. 

Sedangkan Return on Equity (ROE) sebelum akuisisi tidak memiliki pengaruh 

terhadap harga saham dan setelah akuisisi memiliki pengaruh terhadap harga 

saham. Untuk Earning Per Share (EPS) sebelum dan setelah akusisi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Peneliti menyarankan dalam 

melakukan investasi sebaiknya memperhatikan keempat kinerja keuangan di atas 

karena masing-masing kinerja keuangan tersebut memiliki gambaran terhadap 

kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaannya. 

 

 

Kata Kunci : Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Return on 

Equity (ROE), Current Ratio (CR), Harga Saham. 
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ABSTRACT 

BAGUS MAULANA FAJRIN. Effect of Company Financial Performance on 

Stock Prices Before and After Acquisition in Companies Listed In Indonesia Stock 

Exchange Period 2014-2016. Faculty of Economics, Jakarta State University. 

2018. 

 

 

This study aims to examine the effect of financial performance consisting of Debt 

to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Return on Equity (ROE), and 

Current Ratio (CR) to stock prices before and after the acquisition. The object of 

this research is stock prices. While the subject of this study is the company that 

acquired the one listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2014-2016 period 

with variable data one years before acquisition for analysis before acquisition 

and one years after acquisition for analysis after acquisition. The number of 

samples in this study were 47 companies which were obtained using techniques by 

purposive sampling which were determined according to the criteria of the 

companies that made acquisitions listed on the Indonesia Stock Exchange during 

the period 2014-2016, non-financial companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange in 2014 -2016, using rupiah currency in audited annual financial 

statements, companies that make acquisitions above 50% share ownership. The 

type of research used is quantitative. Data analysis techniques used partial 

regression coefficient test or statistical test t. The results of the t test in this study 

indicate that Debt to Equity Ratio (DER) and Current Ratio (CR) do not have an 

effect on Stock Prices both before and after the acquisition. Whereas Return on 

Equity (ROE) before the acquisition do not have an effect on Stock Prices and 

after acquisition has a significant influence on Stock Prices. For Earning Per 

Share (EPS) before and after acquisition has a significant influence on Stock 

Prices. Researchers suggest that investing should pay attention to the above four 

financial performance because each financial performance has an overview of 

management's ability to manage the company. 

 

 

Key Word : Debt to Equity Ratio (DER), Earning Per Share (EPS), Return on 

Equity (ROE), Current Ratio (CR), Stock Price. 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

PERNYATAAN ORISINALITAS 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta 

maupun di Perguruan Tinggi lain. 

2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas 

dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama 

pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka. 

3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian 

hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia 

menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, 

serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas 

Negeri Jakarta. 

 

 

 

 

 

       Jakarta, 28 Januari 2019 

Yang membuat pernyataan 

 

 

 

 

 

    Bagus Maulana Fajrin 

    No. Reg. 8335164688 

 

 

 

 



vii 

 

KATA PENGANTAR 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 

rahmat-Nya sehingga praktikan dapat melaksanakan serta menyelesaikan 

proposal skripsi dengan judul “Pengaruh Kinerja Keuangan 

Perusahaan Terhadap Harga Saham Sebelum dan Setelah Akuisisi 

pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2016”. Adapun tujuan dan maksud pembuatan proposal skripsi 

tersebut yaitu dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Strata 1 

Akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. 

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah 

memberikan dukungan kepada penulis baik berupa bimbingan, saran 

serta motivasi dalam penyusunan skripsi antara lain. 

1. Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan doa, 

serta dukungan moril maupun materil. 

2. Herlina Mustikha yang telah memberikan doa, motivasi dan 

bantuan dalam menyelesaikan skriipsi. 

3. Dr. Mardi, M.Si. selaku dosen pembimbing satu yang telah 

memberikan saran dan petunjuk serta motivasi dalam penyusunan 

proposal skripsi ini. 



viii 

 

4. Dr. Choirul Anwar, MBA, MAFIS, CPA. selaku dosen pembimbing 

dua yang telah memberikan bimbingan, saran, nasihat serta 

kesabarannya. 

5. Dr.  Dedi  Purwana  ES,  M.Bus.,  selaku  Dekan  Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

6. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E.,M.Si.Ak., selaku Ketua 

Program Studi Sarjana Strata 1 Akuntansi Fakutas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

7. Dosen-dosen yang telah memberikan banyak ilmunya selama 

proses perkuliahan. 

8. Rekan-rekan mahasiswa S1 Alih Program Akuntansi angkatan 

2016 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 

Serta pihak lain yang tidak dapat penulis lampirkan seluruhnya. 

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna, 

oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritik 

dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca. 

 
 

 
Jakarta, 28 Januari 2019 

  

                            Penulis 
 
 
 

 


