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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan hipotesis dengan menggunakan data kinerja 

keuangan perusahaan. Kinerja perusahaan tersebut selanjutnya dibandingkan kinerja 

keuangan satu tahun sebelum merger dengan kinerja keuangan tiga tahun berturut-turut 

setelah merger untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kinerja keuangan 

tersebut. 

Tabel 5.1 

 Simpulan Hipotesis 

 

Hipotesis t Prob. Sig. Simpulan 

 -0,221 0,830 0,05 Tidak Berbeda 

 -0,566 0,585 0,05 Tidak Berbeda 

 -1,421 0,189 0,05 Tidak Berbeda 

 

 Pada tahun pertama setelah merger dari penelitian kinerja keuangan yang 

dilakukan maka, didapatkan hasil bahwa 0,830 > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum merger dengan kinerja 

keuangan perusahaan pada tahun pertama setelah merger. 
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Pada tahun kedua setelah merger dari penelitian kinerja keuangan yang 

dilakukan maka, didapatkan hasil bahwa 0,585 > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum merger dengan kinerja 

keuangan perusahaan pada tahun kedua setelah merger. 

Pada tahun ketiga setelah merger dari penelitian kinerja keuangan yang 

dilakukan maka, didapatkan hasil bahwa 0,189 > 0,05 artinya tidak terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum merger dengan kinerja 

keuangan perusahaan pada tahun ketiga setelah merger. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Dalam penelitian ini 

dibatasi oleh data laporan keuangan yang sulit didapatkan oleh peneliti dikarenakan 

tahun tersebut sudah terlalu lama. Sehingga peneliti sulit meneliti lebih jauh kinerja 

keuangan perusahaan. 

 

5.3 Saran 

Bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan laporan keuangan dengan jangka waktu 

yang lebih jauh sehingga data yang diperoleh akan akurat dan memudahkan peneliti 

selanjutnya untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan sebelum dan setelah 

melakukan merger. 
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Selain itu penelitian ini lebih fokus pada perbandingan kinerja keuangan 

perusahaan secara keseluruhan baik sebelum melakukan merger maupun setelah 

melakukan merger. Untuk mengetahui perbedaan yang lebih signifikan terhadap 

perbandingan kinerja keuangan maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya meneliti dan 

membandingkan setiap rasio keuangan yang ada sehingga didapatkan hasil yang lebih 

baik dan lebih akurat. 

  

  

 

 


