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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan metode 

Paired T-Test pada seluruh variabel – variabel yang digunakan pada penelitian ini 

menunjukkan mayoritas tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rasio 

keuangan perusahaan setelah melakukan akuisisi. Perbedaan yang signifikan 

hanya terlihat pada 2 rasio keuangan di periode 2 tahun setelah akuisisi yaitu pada 

tahun 2013. Berikut kesimpulan masing – masing rasio keuangan yang digunakan 

pada penelitian ini: 

1. Pada variabel Net Profit Margin (NPM) yang diuji dengan 

menggunakan Paired Sample T-Test menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dengan setelah melakukan akuisisi 

pada seluruh periode pengujian. 

2. Pada variabel Return on Assets (ROA) yang diuji dengan 

menggunakan Paired Sample T-Test menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dengan setelah melakukan akuisisi 

pada periode 1 dan 3 tahun setelah melakukan akuisisi. Perbedaan 

yang signifikan hanya terlihat pada periode 2 tahun setelah melakukan 

akuisisi yaitu pada tahun 2013. 

3. Pada variabel Current Ratio yang diuji dengan menggunakan Paired 

Sample T-Test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 
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antara sebelum dengan setelah melakukan akuisisi pada seluruh 

periode pengujian. 

4. Pada variabel Debt to Equity Ratio (DER) yang diuji dengan 

menggunakan Paired Sample T-Test menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dengan setelah melakukan akuisisi 

pada seluruh periode pengujian. 

5. Pada variabel Debt Ratio yang diuji dengan menggunakan Paired 

Sample T-Test menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara sebelum dengan setelah melakukan akuisisi pada periode 1 dan 

3 tahun setelah melakukan akuisisi. Perbedaan yang signifikan hanya 

terlihat pada periode 2 tahun setelah melakukan akuisisi yaitu pada 

tahun 2013 

6. Pada variabel Total Assets Turnover (TATO) yang diuji dengan 

menggunakan Paired Sample T-Test menunjukkan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara sebelum dengan setelah melakukan akuisisi 

pada seluruh periode pengujian. 
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan referensi dan 

bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya dengan harapan mendapatkan 

hasil yang lebih baik dan akurat, yaitu: 

1. Dalam penelitian ini hanya menggambarkan kinerja keuangan 

perusahaan saja, sedangkan dalam kenyataannya terdapat 

pertimbangan lain yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan 

setelah melakukan akuisisi seperti faktor non-ekonomis yang meliputi 

sumber daya manusia, teknologi, budaya, dan lain lain. Maka dari itu 

penelitian ini tidak dapat menggambarkan kinerja perusahaan setelah 

melakukan akuisisi secara keseluruhan. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perusahaan yang 

bergerak dalam berbagai macam sektor sehingga hasilnya kurang 

akurat. 

3. Dalam penelitian ini tidak membedakan jenis akuisisi yang dilakukan 

seperti akuisisi horizontal, akuisisi vertikal dan akuisisi konglomerat. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, dapat diberikan beberapa 

saran, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan yang akan melakukan akuisisi sebaiknya dapat 

merencanakan serta memperhitungkan risiko – risiko yang dihadapi 

perusahaan ketika melakukan akuisisi. Kondisi perusahaan ketika 
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hendak melakukan akuisisi juga harus diperhatikan, apakah kondisi 

perusahaan sedang sehat atau sedang tidak stabil. Kondisi financial 

perusahaan yang tidak stabil tidak disarankan melakukan akuisisi, 

karena berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

melakukan akuisisi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 

pada kinerja keuangan perusahaan. 

 

2. Bagi Investor 

Dalam mengambil keputusan investasi yang berkaitan dengan akuisisi, 

investor disarankan dapat lebih berhati – hati karena dalam penelitian 

ini menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu 3 

tahun setelah akuisisi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. 

Selain itu, sebaiknya investor dalam mengambil keputusan investasi 

melihat faktor – faktor eksternal seperti faktor ekonomi, politik, dan 

lain – lain. 

 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian dengan 

menggunakan variabel rasio keuangan lain atau dengan menggunakan 

metode penelitian yang lain sehingga hasil penelitian dapat lebih 

lengkap. Selain itu periode penelitian disarankan dapat lebih panjang 

dari penelitian ini yaitu lebih dari 3 tahun agar hasil penelitian dapat 

lebih akurat. 


