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ABSTRACT 

 
On January 12, 2017, there will be a merger of 3 Ciputra Group companies into one that is coded 

CTRA. The purpose of this study is to provide an overview and consideration to investors or potential 

investors before deciding to buy CTRA shares. Second, to analyze stock price movements before and 

after the merger of CTRA shares. This study uses qualitative methods using literature studies. The 

timeline that will be used in this research is (1) before the merger, (2) at the time of the merger, (3) 

after the merger. Based on the fundamental analysis: CTRA's stock valuation is increasing, and CTRA 

shares are getting more liquid because the number of shares outstanding is greater, and is more often 

traded on the exchange. ROE from CTRA has not changed much, still in the range of 6% per year. 

Based on technical analysis, it can be concluded that the movement of CTRA shares throughout 2017 

tends to form a bearish trend. Based on the results of the impact of corporate policy analysis: KPR 

payment schemes are increasingly attractive by CTRA, broader diversification, and CTRA is able to 

access financial resources from CTRP and CTRS that were previously separate. 

 

Keywords: Fundamental, Technical, and Merger 
 

 

ABSTRAK 

 
Pada tanggal 12 Januari 2017, akan diadakan merger atau penggabungan 3 perusahaan Ciputra 

grup menjadi satu saja yang berkode CTRA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

gambaran dan bahan pertimbangan kepada para investor atau calon investor sebelum memutuskan 

untuk membeli saham CTRA. Kedua, melakukan analisis pergerakan harga saham sebelum dan 

sesudah merger saham CTRA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan 

kajian literatur. Timeline yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah (1) sebelum merger, (2) 

pada saat merger berlangsung, (3) sesudah merger. Berdasarkan  analisis fundamental:  valuasi saham CTRA 

meningkat, dan  saham  CTRA semakin likuid karena jumlah saham beredar lebih besar, dan lebih sering 

diperdagangkan di  bursa.. ROE dari CTRA tidak banyak berubah, masih dikisaran 6% per tahun. Berdasarkan  analisa 

teknikal, dapat disimpulkan bahwa pergerakan saham CTRA sepanjang tahun 2017 cenderung membentuk trend 

bearish.  Berdasarkan   hasil dampak analisis kebijakan korporasi: skema pembayaran KPR yang semakin menarik oleh 

CTRA,  diversifikasi yang lebih luas,  dan CTRA mampu  mengakses sumber-sumber keuangan dari CTRP dan CTRS 

yang sebelumnya terpisah. 

.   

Keywords:  Fundamental, Teknikal dan Merger 

 

PENDAHULUAN 
 

Persaingan bisnis yang semakin ketat, 

menyebabkan manajemen perusahaan sulit 

untuk mengembangkan usahanya dengan baik. 

Salah satu strategi atau cara yang digunakan 

oleh perusahaan adalah dengan menggabung-

kan beberapa usaha. Dengan adanya 

penggabungan beberapa anak entitas menjadi 

satu, diharapkan perusahaan induk dapat 
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bersaing di pasar, mampu mendiversifikasi 

lingkungan usaha, atau meningkatan integrasi 

vertikal dari setiap aktivitas operasional yang 

ada. 

Penggabungan usaha biasanya 

dilakukan oleh satu perusahaan dengan 

perusahaan lain dalam rangka untuk 

meningkatkan pengendalian atas aktiva 

maupun operasional.  Menurut Lani 

Dharmasetya dan Vonny Sulaimin (2009) 

terdapat dua bentuk yang sering digunakan 

dalam penggabungan usaha ini adala merger 

dan akusisi, dimana kedua cara ini dianggap 

sebagai cara yang lebih bersifat ekonomis dan 

jangka panjang untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

Berdasarkan data statistik Bursa Efek 

Indonesia di tahun sebelum krisis moneter 

pada tahun 1997, terdapat sekitar 259 

perusahaan yang sudah melakukan Go Public. 

Diantara perusahaan tersebut terdapat 57 

perusahaan yang sudah melakukan pengga-

bungan usaha. Sejak tahun 2000-2008, 

terdapat 40 perusahaan baru yang juga 

melakukan penggabungan usaha. Salah satu 

perusahaan nya adalah perusahaan di bawah 

bendera grup Lippo yaitu pada tahun 2004. 

Terdapat delapan perusahaan-perusahaan grup 

Lippo yang bergerak didalam bisnis properti, 

perhotelan, investasi dan rumah sakit 

melakukan penggabungan usaha dengan satu 

perusahaan yaitu PT. Lippo Karawaci Tbk. 

Contohnya adalah PT Lippo Land 

Development Tbk, PT Siloam Healthcare Tbk, 

PT Aryaduta Hotels Tbk, Lippo Karawaci 

Tbk, PT Kartika Abadi Sejahtera Tbk, PT 

Sumber Waluyo, PT Ananggadipa Berkat 

Mulia, dan PT Metropolitan Tatanugraha. 

Terdapat berbagai macam pertimbangan 

oleh sebuah perusahaan untuk lebih tertarik 

melakukan strategi merger dan akusisi 

daripada pertumbuhan internal, salah satunya 

adalah strategi ini dianggap jalan cepat untuk 

mencapai tujuan perusahaan, dimana 

perusahaan tidak perlu memulai bisnis dari 

awal lagi. Selain itu, tindakan merger dan 

akusisi juga dianggap dapat mewujudkan 

sinergi, yaitu penggabungan seluruh nilai asset 

perusahaan setelah merger dan akusisi lebih 

besar dari pada sebelum dilakukan. 

Keuntungan lain yang diterima perusahaan 

setelah melakukan merger adalah peningkatan 

kemampuan perusahaan dalam memasarkan 

produk, skill manajerial, riset, transfer 

teknologi dan adanya efisiensi yang berupa 

penurunan biaya-biaya produksi. 

PT Ciputra Development pertama kali 

didirikan pada tahun 1981 pada saat itu berdiri 

dengan nama PT Citra Habitat Indonesia. Citra 

Garden merupakan proyek pertama dari PT 

Ciputra Development yang didirikan di 

Cengkareng. Sesudah itu PT Ciputra 

Development banyak mendirikan proyek-

proyek properti di Jakarta dan surabaya. Pada 

Tahun 1994 PT Ciputra Development go 

public dengan menjual sahamnya di bursa efek 

Jakarta. 

Pada tahun 1997 hingga 1998 Indonesia 

dilanda oleh krisis ekonomi yang besar 

mengakibatkan banyak perusahaan merugi dan 

tidak mampu melunasi hutang-hutang mereka. 

Gagal bayar hutang tersebut juga melanda PT 

Ciputra Development. PT Ciputra Develop-

ment tidak mampu memenuhi hutang-

hutangnya dan pada akhirnya dituntut 

bangkrut oleh kreditor-kreditornya. 

Ketidakmampuan PT Ciputra 

development untuk membayar hutang-

hutangnya pada tahun 1997 membuat PT 

Ciputra Development melakukan restruk-

turisasi hutang kepada para kreditor dengan 

cara menukar surat hutang dengan saham 

untuk mengurangi beban hutang PT Ciputra 

Development.  

Restrukturisasi berjalan dengan baik dan 

membawa PT Ciputra Development keluar 

dari krisis dan berkembang dengan lebih baik. 

PT Ciputra Development juga sudah melisting 

2 anak perusahaannya yaitu Ciputra Property 

dan Ciputra Surya (CTRP dan CTRS). Bisnis 

dari PT Ciputra Development pun terus 

berkembang hingga ke luar negeri dimana PT 

Ciputra Development memiliki proyek 

perumahan di beberapa negara tetangga.  

Pada tahun 2016 PT Ciputra 

Development berencana untuk menggabung-

kan kembali anak-anak perusahaan (CTRP dan 

CTRS) dengan induknya PT Ciputra 

Development (CTRA). Hal itu disampaikan 

dalam rapat umum pemegang saham pada 

tahun 2016. 

Pada perusahaan Ciputra Development 

(CTRA) sendiri alasan merger adalah untuk 

meringkas perusahaan menjadi satu supaya 

tidak membingungkan partner-partner dari 

Ciputra Development yang ingin bekerja sama 
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dengan Ciputra Development. Sebelum 

merger, Ciputra Development selalu 

kebingungan untuk menentukan apakah suatu 

proyek akan berada dibawah CTRA, CTRS 

ataupun CTRP.  

Alasan lain juga adalah proses merger 

ini akan memperkuat posisi Ciputra 

Development ditengah persaingan antar 

developer yang semakin ketat. Dari segi 

peringkat surat hutang, Merger yang dilakukan 

oleh Ciputra Development ini berpotensi untuk 

menaikan peringkat surat hutang dari 

perusahaan. Dengan naiknya peringkat surat 

hutang, maka Ciputra Development dapat 

lebih dipercaya oleh kreditor. 

Pasca merger dan akusisi, akan 

menunjukkan perubahan yang mencolok pada 

kinerja perusahaan dan penampilan 

finansialnya. Sebagai contohnya adalah 

laporan keuangan perusahaan. Laporan 

keuangan perusahaan yang baik, laba 

perusahaan meningkat, maka diperngaruhi 

oleh kinerja perusahaan yang baik pula. 

Biasanya laporan keuangan merger akan di 

evaluasi lagi dengan cara dibandingkan antara 

sebelum dan sesudah merger dilaksanakan. 

Tujuan Penelitian ini, pertama, 

memberikan gambaran dan prediksi bagi calon 

investor sebelum membeli saham CTRA. 

Kedua, memberikan tambahan ilmu 

pengetahuan bagi pelajar atau mahasiswa 

dalam meneliti pergerakan harga saham 

sebelum dan sesudah merger saham CTRA. 

Penelitian ini akan di batasi pada penggunaan 

timeline penelitian yang berkisar satu tahun 

sejak pertengahan tahun 2016 (sebelum 

merger), bulan pada saat merger dan bulan-

bulan sesudah merger. 

 

 

KAJIAN LITERATUR 
 

Teori Analisa Fundamental. 

 

Di penelitian ini akan dijelaskan 

beberapa macam rasio tentang analisis 

fundamental yang meliputi (1) rasio 

profitabilitas , misalnya return on asset 

(ROA), return on equity (ROE); (2) rasio 

solvabilitas meliputi rasio hutang terhadap 

modal, debt equity ratio (DER); rasio 

penilaian atau ukuran pasar,yang meliputi 

rasio laba per lembar saham biasa atau biasa 

disebut earning per share (EPS), dan rasio 

harga terhadap laba, price earning ratio (PER) 

 

Rasio Profitabilitas 

Menurut pakar finansial, Hery 

(2016:143) mendefinisikan rasio profitabilitas 

sebagai sebuah rasio yang mengilustrasikan 

tentang kemampuan sebuah perusahaan 

memperoleh laba atau keuntungan untuk 

jangka waktu tertentu. Pada penelitian ini 

digunakan contoh rasio profitabilitas yang 

meliputi ROA dan ROE. 

 

ROA= 
          

     
 

 

ROE= 
          

      
 

 

ROA merupakan sebuah rasio yang 

digunakan untuk mengukur nilai net profit 

yang diperoleh dari setiap dana yang tertanam 

dalam total aset. Sedangkan, ROE dipakai 

untuk mengukur nilai jumlah net profit yang 

dihasilkan dari setiap dana yang tertanam 

dalam total ekuitas perusahaan. 

 

Rasio Solvabilitas 

Didefinisikan sebagai sebuah rasio yang 

digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan 

suatu perusahaan dalam memenuhi seluruh 

segala kewajibannya. Rasio solvabilitas ini 

juga digunakan untuk menganalisis resiko 

keuangan perusahaan dengan mengukur 

analisis kredit hutang jangka pendek dan 

panjang.  

 

Sebagai contoh rasio ini adalah rasio utang 

terhadap ekuitas (Debt to equity ratio / DER) 

yang didefinisikan sebagai rasio untuk 

mengukur perbandingan nilai antara jumlah 

total hutang dengan nilai total ekuitas yang 

dimiliki oleh perusahaan. 

 

DER= 
    

      
 

 

Rasio Penilaian atau Rasio Ukuran Pasar 

Adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur nilai intrinsic atau internal suatu 

perusahaan (nilai saham). Pada penelitian ini 

akan dibahas dua macam rasio ukuran pasar 

ini meliputi (1) Laba per lembar saham biasa / 

Earning per share atau disingkat EPS ; (2) 
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Rasio harga terhadap keuntungan perusahaan 

atau Price earning ratio atau biasa disingkat 

PER. 

Earning per share (EPS) 

Merupakan sebuah rasio yang 

digunakan untuk mengestimasi keberhasilan 

suatu manajemen perusahaan dalam 

memberikan keuntungan kepada para investor 

pemegang saham. Rasio ini menunjukkan 

hubungan antara jumlah laba bersih dengan 

bagian kepemilikan para pemegang saham. 

 

Price earning ratio (PER) 

Adalah rasio yang menjelaskan nilai 

perbandingan antara harga saham yang beredar 

dipasar per lembar saham dengan laba per 

lembar saham. Nilai PER ini biasanya 

digunakan oleh para calon investor untuk 

mengetahui apakah  sbuah harga saham itu 

tergolong berharga wajar atau tidak dimana 

hal ini diestimasi berdasarkan dengan kondisi 

saat ini dan bukan pada kondisi pada 

perusahaan yang akan datang. Nilai PER yang 

semakin rendah akan mengindikasikan bahwa 

harga saham tergolong murah, dan sebaliknya 

jika nilai PER tinggi makan akan 

menunjukkan harga saham tidak tergolong 

wajar atau mahal. 

 

Teori Analisa Teknikal 

Menurut May (2015) di dalam bukunya 

yang berjudul Smart Trader Rich Investor 

mendefinisikan sebagai sebuah analisis yang 

mempelajari aktivitas pasar dengan 

menggunakan metode grafik tentang harga dan 

volume perdagangan, yang bertujuan untuk 

memprediksi dan mengantisipasi gerak harga 

saham yang akan datang dengan menggunakan 

harga-harga saham yang sebelumnya yang 

digunakan sebagai acuan. 

May juga menjelaskan beberapa prinsip 

penting yang harus diperhatikan oleh trader 

dalam melakukan analisis teknikal yaitu, 1). 

Harga dapat mencerminkan informasi-

informasi yang relevan, dengan arti lain yaitu 

apakah pasar mampu bergerak secara efisien 

atau tidak. 2). Harga bergerak dalam tren 

tertentu. 3). Sejarah/histori berulang dengan 

sendirinya. 

Para trader tidak terlalu peduli dengan 

nilai intrinsic perusahaan, yang seringkali 

dipakai oleh analisis fundamental, seperti 

manajemen, model bisnis perusahaan dan 

tingkat persaingan dengan perusahaan lain. 

Analisa teknikal  ini cenderung dipakai oleh 

para calon investor untuk melakukan transaksi 

yang bersifat jangka pendek, dimana jenis 

transaksi ini dapat menggunakan beberapa 

metode analisa seperti metode Bollinger. 

Metode Bollinger biasanya digunakan sebagai 

salah satu indikator dalam melakukan 

transaksi short-time yang akan berfungsi untuk 

membantu suatu pengambilan keputusan 

investasi terhadap suatu emiten yang akan 

dibeli. Berikut ini adalah beberapa tahapan 

metode analisis Bollinger adalah : 

a. Analisis pergerakan harga saham dan 

volume transaksi. 

b. Analisis grafik dan intrepretasi mengguna-

kan metode Bollinger. Grafik bollinger 

memberikan gambaran mengenai trend yang 

sedang terjadi di pasar.Bollinger bands 

sendiri menggunakan penggabungan antara 

canddlestick, moving average dan juga 

standard deviation. 

c. Strategi yang dipakai pada indikator 

bollinger bands adalah mengambil posisi 

ketika canddlestick menyentuk daerah 

support yaitu garis kanal bawah. 

 

Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Payamta dan Sektiawan (2004) diperoleh 

bahwa tidak adanya perbedaan kinerja yang 

signifikan untuk periode sebelum dan sesudah 

merger dan akusisi terhadap kinerja 

perusahaan. Batasan dalam penelitiannya ini 

lebih dipusatkan pada perusahaan manufaktur 

untuk rentang waktu 2 tahun sebelum dan 2 

tahun sesudah merger dan akuisisi yang 

dihitung melalui nilai return saham dan rasio 

keuangan perusahaan.  

Sadi’yah (2005) dan Rosana (2005) 

mengkonfirmasi penelitian dengan  melakukan 

penelitian tentang akuisisi-akusisi dan 

mengukur kinerjanya dengan 10 rasio 

keuangan selama 2 tahun sebelum dan sesudah 

akuisisi. Hasil yang didapat adalah hampir 

semua perusahaan mengalami penurunan 

kinerja keuangan setelah melakukan proses 

merger. 

 

METODA PENELITIAN 

 

Jenis Penelitian 
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Penelitian ini dikategorikan sebagai 

penelitan kualitatif deskriptif dengan 

menggunakan kajian literatur. Menurut 

Juliandi, et al. (2014:32) mengatakan bahwa 

objek dalam sebuah penelitian kualitatif adalah 

siapa atau apa yang akan dipilih dan dijadikan 

sebagai sumber data dari sebuah penelitian. 

Hal ini berbeda dengan Sugiyono (2015:3), 

mengatakan bahwa metode kualitatif 

menyajikan langsung suatu hubungan antara 

peneliti dengan sumber informan, objek dan 

subjek penelitian. Sedangkan arti kata 

deskriptif merupakan sebuah karakteristik 

dalam penelitian kualitatif yang dilaksanakan 

dengan cara menggabungkan semua data 

berupa kata-kata, ilustrasi, gambar dan 

kutipan-kutipan data lainnya yang ditujukan 

untuk memberikan gambaran penyajian isi 

laporan dalam sebuah penelitian. Data-data 

tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, 

foto, memo dan dokumen resmi lainnya 

(Moleong, 2014:11). 

 

Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan dengan metode kajian pustaka, 

dimana peneliti mencari, mereduksi data dan 

mengolah data sehingga diharapkan 

memperoleh hasil data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Beberapa sumber data yang di 

perlukan, diperoleh dari referensi beberapa 

jurnal tentang saham, buku-buku akutansi dan 

media koran elektronik baik meliputi aksi 

korporasi maupun kebijakan pemerintah dan 

komunitas saham secara online. Selain itu, 

sebagian besar data juga diperoleh dari bursa 

efek indonsia atau idx yang kemudian diolah 

menjadi satu kesatuan  yang utuh untuk diteliti 

dalam penelitian ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisa Perbandingan Fundamental CTRP, 

CTRS, dan CTRA 

Berikut adalah analisa perbandingan 

fundamental CTRP, CTRS, dan CTRA 

sebelum dan sesudah merger.  Analisa 

Fundamental CTRP, CTRS, dan CTRA 

Sebelum Merger.  Berikut adalah data rasio 

keuangan dari CTRP, CTRS, dan CTRA pada 

kuartal 3 2016 sebelum terjadi merger. 

Tabel 1. 

 Perbandingan laporan keuangan CTRP, CTRS dan CTRA 
Laporan keuangan/ 

perusahaan (dalam milliar 

Rupiah) 

CTRP CTRS CTRA 

Asset  9.939 7.289 27.403 

Liabilities  4.703  3.374  13.865 

Equity  5.236  3.915  13.538 

Sales annualized  1.669  1.914,66  5.892 

Net profit annualized  78.66  488  890 

NPM 4.71% 25.48% 15.11% 

ROA   0.79%  6.69%  3.24% 

ROE  1.5%  12.46%  6.57% 

NPM  4.71%  25.48%  15.1% 

PER  58.32  13  32 

PBV  0.84 1.42  1.52 

 

ROE dari ketiga perusahaan masih 

terbilang kecil. ROE dari CTRP  masih 

dibawah rate of return investasi tanpa resiko 

yaitu 6.25%. CTRS dan CTRA memiliki ROE 

yang lebih baik dengan valuasi yang paling 

murah diantara CTRP dan CTRA.  

Dari valuasi PER CTRS memiliki valuasi 

paling murah dan CTRP memiliki PER paling 

tinggi. Dari Valuasi PBV CTRP memiliki 

PBV yang paling murah, 0.84, artinya harga 

sahamnya dibawah harga nilai buku per 

sahamnya sedangkan CTRS dan CTRA harga 

sahamnya sudah berada diatas nilai bukunya.  

 

Analisa Fundamental CTRA paska merger 

Setelah merger dengan CTRS dan juga 

CTRP, dapat dilihat perkembangan bisnis 

CTRA dari segi fundamental hingga kuartal 1 

2017 belum banyak terlihat. Return on equity 

yang masih terbilang kecil. Hanya 6.30 

Trailing twelve month, berbeda dari rata-rata  

tahun sebelumnya yang menyentuh 14%. 
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Terlihat keuntungan sampai kuartal terakhir memang belum signifikan.  

Tabel 2. 

Laporan keuangan CTRA kuartal 1 2017 

 (dalam juta Rupiah) 

Asset Rp. 29.146.903 

Liabilities Rp. 1.4661.383 

Equity Rp. 14.485.520 

sales ( annualized) Rp. 5.083.308 

net profit ( annualized) Rp. 912.036 

ROA 3.13% 

ROE 6.30% 

NPM 17.94% 

PER 24.82 

PBV 1.56 

 

Dari segi Profitabilitas, Margin 

keuntungan pertahun mengalami kenaikan dari 

kuartal lalu, tetapi tidak lebih baik dari rata-

rata 5 tahun terakhir dimana rata-rata margin 

bersih CTRA berada diangka 17.54%, 

sedangkan saat ini berada di 17.94% 

Dari segi valuasi sahamnya, rasio price to 

earning  saat ini adalah 25.41 kali, 

dibandingkan dengan PE industri sejenis yang 

jauh lebih tinggi yaitu 67.47 membuat saham 

CTRA terlihat murah tetapi dibandingkan 

dengan index MSCI Indonesia Index, dapat 

dilihat PE dari MSCI Indonesia index Berada 

di 16.67 kali, kita melihat bahwa CTRA 

sedikit lebih mahal dari rata-rata  keseluruhan 

Saham di Indonesia. Dibandingkan dengan 

kompetitornya yaitu Bumi Serpong damai dan 

Pakuwon jati, valuasi CTRA berada di tengah, 

tidak semahal Pakuwon Jati ( PWON) dan 

hanya terpaut sedikit dari Bumi Serpong 

Damai (BSDE).  

Penggabungan CTRS dan CTRP kedalam 

CTRA menjadikan kapitalisasi pasar CTRA 

meningkat menjadi 22.4 triliyun. Hal ini tentu 

saja membuat saham CTRA menjadi lebih 

likuid dan berpotensi lebih sering dugunakan 

investor untuk aktifitas trading. 

 

Analisa Teknikal CTRA 

 

Berikut merupakan pembahasan analisa 

teknikal CTRA. Analisa Teknikal Paska 

Merger. Paska keputusan merger CTRP dan 

CTRS kedalam CTRA, saham CTRA 

mengalami penurunan hingga 18% hingga saat 

ini. Dapat terlihat dari awal tahun CTRA 

memasuki masa bearish. Pola bearish terlihat 

setelah chart terus membentuk lower low dan 

lower high dengan pola Channel sehingga 

dapat ditarik garis support horizontal. Kondisi 

harga hari ini CTRA sedang meninggalkan 

zona Support horizontal dan menuju resistence 

horizontal. Jika candle berhasil break 

resistence maka akan ada kemungkinan terjadi 

pembalikan atau rebound.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Chart Pattern CTRA 
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Peneliti juga menggunakan indikator 

dalam menganalisa keadaan teknikal dari 

CTRA. Peneliti menggunakan dua indikator 

yaitu  simple moving average dengan 

parameter yang berbeda serta juga 

menggunakan leading indicator stochastic.  

 

 
 

Grafik 2. CTRA dengan indikator MA dan Stochastic 

 

Dari hasil pembacaan indikator simple 

moving average menunjukan bahwa saat ini 

tren jangka panjang masih menunjukan tren 

penurunan. Indikator SMA 50 masih berada 

diatas SMA 150 menunjukan tren penurunan 

masih terjadi.  Pembalikan arah dapat terjadi 

setelah garis MA50 memotong MA 150. Hal 

ini sebagai konfirmasi bahwa akan ada 

pembalikan arah dari saham CTRA. Signal 

lebih awal dapat dilihat dengan melihat 

oscilator stochastic yang merupakan leading 

indicator. 

 

Penerapan Strategi Teknikal Dalam Saham 

CTRA 

 

Dari hasil pembacaan indikator 

stochastic, peneliti melihat adanya peluang 

pembalikan karena indikator stochastic sendiri 

sudah berada di area oversold atau jenuh jual 

sejak awal 2017. Untuk strategi pembelian 

saham buy low sell high, entry market dapat 

dilakukan saat ini mengingat Indikator 

stochastic sudah berada di area oversold.  

Untuk penggabungan analisa leading dan 

lagging indicator  dapat dilakukan dengan 

cara menunggu konfirmasi dari lagging 

indicator MA50 memotong MA 150 atau ada 

satu candle bullish memotong garis MA150 

dan leading indicator stochastic belum 

mencapai daerah overbought  atau jenuh beli 

sebagai konfirmasi tren sudah berbalik arah.  

Stop loss point dapat ditempatkan di area 

resistance terakhir, yaitu di level Rp 1000,00 

mengantisipasi jika harga gagal melonjak 

sesuai dengan target dan jatuh kembali. Jika 

menggunakan metode trailing stop loss, dapat 

dilakukan ketika candle jatuh dibawah 

MA150. 

Take profit point dapat disesuaikan 

dengan rasio loss: win masing-masing 

investor. Jika menggunakan rasio 1:1 maka 

level take profit sama dengan level stop loss. 

(Contoh: jarak dari entry point ke stop loss 

point/ resistance adalah 1000 Rupiah, makan 

jarak entry point ke take profit point juga 1000 

Rupiah). Hal ini membuat investor mendapat 

risk dan reward yang setara.  

Investor dengan horison waktu atau 

timeline lebih panjang dapat menggunakan 

rasio 1:2 maupun 1:3. Hal ini untuk 

memaksimalkan keuntungan jangka panjang 

bagi investor dimana jika harga CTRA akan 

rally panjang maka investor tidak harus 

mencari entry point kembali. 

 

Analisa Kebijakan Aksi Korporasi 

 

Pada saat menjelang dan sesudah 

proses merger perusahaan menjadi satu yang 

bernama CTRA, maka akan terjadi aksi 
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gejolak harga pasar. Terdapat pro dan kontra 

terhadap aksi penggabungan perusahaan 

menjadi satu ini. Berikut ini adalah rangkuman 

kegiatan aksi korporasi perusahaan yang telah 

dilakukan pada saat menjelang merger : 

 

Tabel 3.  

Aksi Korporasi Menjelang Proses Merger 

No. Kegiatan Tanggal 

1 RUPSLB 27 Desember 2016 

2 Iklan pengumuman risalah RUPSLB 29 Desember 2016 

3 Periode penyampaian permohonan pembelian saham untuk   6,9,10 Januari 2017 

  pemegang saham yang tidak setuju dengan penggabungan.   

4 Penandatanganan Akta penggabungan dan Akta  12 Januari 2017 

  Pernyataan Keputusan RUPSLB CTRA   

5 

Tanggal terakhir perdagangan saham CTRS dan CTRP di pasar 

reguler ,  12 Januari 2017 

  pasar negosiasi dan pasar tunai.   

6 Penghentian sementara perdagangan saham CTRS dan CTRP 13,16,17 Januari 2017 

7 

Tanggal pembayaran pembelian saham kepada pemegang saham 

yang  13 Januari 2017 

  tidak setuju yang meminta sahamnya dibeli   

8 Tanggal Daftar Pemegang saham CTRS dan CTRP yang berhak  17 Januari 2017 

  

untuk memperoleh saham dalam CTRA sebagai Perusahaan 

Hasil Penggabungan   

9 

Perolehan persetujuan dari menteri Hukum dan HAM RI atas 

akta penggabungan  18 Januari 2017 

10 

Tanggal Pengkonversian saham CTRS dan CTRP menjadi 

saham CTRA 19 Januari 2017 

11 

Penghapusan pencatatan saham-saham CTRS dan CTRP dari 

bursa 19 Januari 2017 

12 

Periode pembelian saham baru hasil konversi dari saham CTRS 

dan CTRP yang menjadi saham odd lot CTRA sebagai 

Perusahaan hasil penggabungan konversi dari saham tidak 

setuju yang meminta sahamnya dibeli. 19,20,23 Januari 2017 

13 

Batas waktu pengumuman Direksi CTRA atas hasil 

penggabungan  27 Januari sampai 

  dalam 1 (satu)surat kabar harian atau lebih  6 Februari 2017 

  Sumber:  Stockbit  
 

Tingkat likuiditas saham CTRA pasca 

merger dengan CTRS dan CTRP akan 

semakin menarik, bila dibandingkan 

sebelumnya. CTRA menggunakan strategi 

baru yaitu dengan memberikan pelayanan 

kepada konsumen pembelian rumah dengan 

skema pembayaran KPR yang lebih agresif 

lagi. Hal ini disampaikan oleh Direktur 

Keuangan CTRA, Tulus Santoso kepada koran 

harian KONTAN pada tanggal 26 Januari 

2017. 

"Skema pembayaran KPR banyak berasal 

dari CTRS karena CTRP lebih banyak ke 

bisnis asewa," kata Tulus.  

Namun, terdapat resiko dengan 

melakukan strategi tersebut, yakni adanya 

kenaikan dari suku bunga bank. Hal ini akan 

berdampak secara tidak langsung pada laporan 

keuangan atau fundamental perusahaan. 

Keadaan sebelum merger, terdapat sekitar 

29% pembayaran atas pembelian properti 

CTRA yang menggunakan sistem KPR. Akan 

tetapi keadaan pasca merger, persentase KPR 

meningkat sebesar 20%, yaitu menjadi 49%. 
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Pasca merger, saham CTRA memperoleh 

keuntungan, hal ini dibuktikan dengan 

meningkatnya nilai kapitalisasi pasar dari yang 

sebelumnya Rp. 5 triliun menjadi Rp. 24.9 

triliun. Akibatnya, hal ini akan memberikan 

peluang saham berkode CTRA ini untuk 

masuk ke dalam indeks MSCI Indonesia. 

Keuntungan lainnya dari saham CTRA 

pasca merger adalah menjadi lebih likuid. 

Jumlah saham yang beredar CTRA yang 

semula 14,9 miliar menjadi 18 miliar saham. 

Selain itu, rata-rata volume perdagangan 

harian CTRA meningkat sebesar 68 juta 

lembar per hari. Hal ini menunjukkan 

kenaikan volume perdagangan harian yang 

lebih tinggi per tahunnya yaitu dari 16,1 juta 

lembar per hari. 

Apabila dilihat dari sisi perusahaan nya, 

PT. Ciputra Development Tbk. akan memiliki 

diversifikasi yang lebih baik untuk 

memperoleh keuntungan yang merupakan 

dampak dari tren pertumbuhan demografi dan 

ekonomi Indonesia, selain itu pula perusahaan 

juga akan memiliki ketahanan bisnis yang 

lebih baik dari siklus ekonomi Indonesia. 

Sebagai tambahan penjelasan, penggabungan 

perusahaan akan menyebabkan terjadinya 

diversifikasi arus kas dari setiap jenis property 

yang dimiliki oleh perusahaan hasil 

penggabungan, sehingga CTRA akan 

memperoleh kebebasan untuk mengakses 

penuh terhadap pendapatan yang diperoleh. 

Sebagai contoh aplikasinya adalah: 

Pada perusahaan CTRS, memiliki area 

pengembangan proyek properti di kota-kota 

besar seperti Surabaya, Makasar, Medan dan 

kota lain di Indonesia, yang diharapkan 

mampu menjadi kontributor yang cukup 

signifikan bagi sales growth untuk real estate 

di kota-kota yang sedang berkembang. 

Sedangkan pada perusahaan CTRP, 

memiliki area perhotelan, mal, apartemen dan 

pertokoan yang berkualitas tinggi di berbagai 

wilayah di Indonesia. Berdasarkan laporan 

tahunan tahun 2015, tingkat persentase hunian 

bisnis CTRP cukup tinggi, yaitu untuk mal 

98.9% dan apartemen 99%. Selain itu, CTRP 

juga memiliki tanah untuk pengembangan 

commercial property pada lokasi yang 

strategis di Jakarta dan Bali. 

 

Proyeksi Pasca Merger 
 

Dengan adanya merger, perusahaan hasil 

penggabungan meyakini akan memperoleh 

keuntungan dari tren positif dalam 

perekonomian Indonesia untuk jangka 

panjang. Terdapat dua alasan yang mendasari 

proyeksi keuntungan ini yaitu : 

a. Gross Domestic Product (GDP) di 

Indonesia, berdasarkan Badan Pusat 

Statistik (BPS) Indonesia, akan bertumbuh 

sebesar 5.2 % pertahun untuk tiga tahun 

mendatang. 

b. Proyeksi permintaan akan properti hunian 

akan meningkat, sebagai akibat dari 

peningkatan pendapatan bersih setiap 

pribadi sebesar  5.2%. 

Harga wajar pembelian saham CTRA 

yang akan dibeli oleh perusahaan CTRA dari 

para pemegang saham yang tidak setuju 

terhadap keputusan RUPSLB CTRA yaitu 

seharga Rp.1350. Sedangkan harga wajar 

pembelian saham CTRS dan CTRP yang juga 

diajukan untuk dibeli oleh perusahaan CTRA 

adalah sebesar Rp. 2.190 dan Rp. 535,- 

Berikut adalah rasio konversi saham. Para 

pemegang saham CTRS ketika terjadi 

penggabungan maka akan menerima konversi 

2,13 saham dalam perusahaan hasil 

penggabungan untuk setiap lembar saham 

CTRS yang pemegang saham miliki sebelum 

masa penggabungan efektif. Sedangkan para 

pemegang saham CTRP ketika terjadi 

penggabungan maka akan memperoleh 

konversi 0,55 saham dalam perusahaan hasil 

penggabungan untuk setiap lembar saham 

CTRP yang dimilikinya sebelum masa 

penggabungan efektif. 

Berdasarkan koran harian daring Kontan 

pada tanggal 17 April 2017, CTRA 

melaporkan perolehan penjualan bisnis 

perusahaan pada kuartal I 2017 mengalami 

sedikit kenaikan bila dibandingkan dengan 

kuartal I 2016. Perolehan kenaikan itu bernilai 

0.12 T dari nilai 1.1 Triliun tahun lalu. 

Kelesuan bisnis ini disebabkan karena harga-

harga property yang cenderung mengalami 

kenaikan tidak sejalan dengan kenaikan daya 

beli masyarakat. 

Target marketing sales CTRA dalam 

tahun 2017 ini adalah 9,7 Triliun dan sampai 

di kuartal I ini CTRA hanya berhasil 

memenuhi target sales sebesar 12.58% dari 

total target yang sudah direncanakan tahun 

sebelumnya. Seperti yang dilansir dalam koran 
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harian daring Kontan “Di tahun 2017 ini, 

CTRA sedang mempersiapkan proyek baru 

seperti Puri di Jakarta Barat, Citraland 

Cibubur, Citra Plaza, Citra Land Tallasa, 

Ciputra Beach Resort Sadana, dan proyek 

komersial yakni Ciputra Mall di Tangerang.” 

Pada bulan April 2017, pada sektor 

property pemerintah meniadakan pajak 

progressive pada tanah untuk menstimulasi 

pasar properti yang sedang lesu agar terangkat 

kembali. Properti yang dimaksud meliputi 

landbank dan unused land untuk mendorong 

masyarakat untuk berinvestasi lagi di sektor 

properti. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

Kesimpulan 

 

Berdasarkan penelitian tentang  analisa merger 

CTRP, CTRS, dan CTRA maka kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah sebegai berikut.. Berdasarkan  

analisa fundamental: pertama, valuasi saham CTRA 

meningkat menjadi 22.4 trilliun rupiah.  Kedua,  CTRA 

dapat diperhitungkan dalam index MSCI Indonesia 

(Morgan Stanley Capital Index Indonesia). Ketiga, 

Saham  yang semakin likuid karena jumlah saham 

beredar lebih besar dan akan lebih sering 

diperdagangkan di  bursa.. Keempat,  ROE dari CTRA 

yang tidak banyak berubah masih dikisaran 6% per 

tahun. 

Berdasarkan  analisa teknikal, dapat disimpulkan:  

1). Pergerakan saham CTRA sepanjang tahun 2017 

cenderung membentuk trend bearish. 2). Indikator 

Stochastic sudah berada di area jenuh jual. 3). Indikator 

MA50 dan MA150 yang belum bersilangan masih 

menunjukan potensi bearish.. 4). Entry point dapat 

ditempatkan saat ini atau dapat menunggu konfirmasi 

perpotongan garis MA50 dengan MA150.  

Berdasarkan   Hasil Dampak Analisa Kebijakan 

Korporasi, 1). Skema pembayaran KPR yang semakin 

menarik oleh CTRA,  2). Diversifikasi yang lebih luas,  

3). CTRA mampu  mengakses sumber-sumber 

keuangan dari CTRP dan CTRS yang sebelumnya 

terpisah. 

 

Saran  

 

Setelah melakukan proyeksi dan 

pertimbangan pada penelitian ini, terdapat 

beberapa saran yang bisa dijadikan rujukan 

sebagai bahan pertimbangan. Pertama, bagi 

penelitian selanjutnya perlu adanya 

penambahan variabel penelitian seperti rasio-

rasio keuangan yang lain dan jangka waktu 

pengamatan lebih dari satu tahun. Kedua, 

sebelum melakukan investasi , potensial 

investor harus lebih teliti dan jeli dalam 

melihat masa depan perusahaan yang akan di 

merger atau akuisisi.  
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