
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



39 

 

BAB V 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Salah satu cara untuk mengurangi pesaing dan menguasai pasar adalah 

dengan melakukan pengambilalihan atau akuisisi perusahaan lain. Sesuai dengan 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan current 

ratio, return on asset dan debt to equity ratio sebelum dan sesudah perusahaan 

melakukan akuisisi dan dengan uji statistik dari hipotesis yang sudah ditentukan. 

Berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari hasil pengolahan data: 

1. Current ratio sebagai rasio untuk mengukur seberapa likuid suatu 

perusahaan, penelitian ini ingin mengetahui apakah perusahaan setelah 

melakukan akuisisi menjadi lebih likuid atau sebelumnya lebih likuid. 

Setelah melalui pengujian hipotesis melalui uji statistik paired sample t-

test dapat disimpulkan bahwa tidak dapat perbedaan signifikan secara 

statistik sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi. 

2. Return on asset merupakan salah satu rasio profitabilitas yang mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari 

keseluruhan aset yang dimiliki. Penelitian ini ingin mengetahui apakah 

perusahaan setelah melakukan akuisisi menjadi lebih dapat menghasilkan 

keuntungan dari keseluruhan aset yang dimiliki atau justru sebelum 

melakukan akuisisi menghasilkan keuntungan lebih dari keseluruhan 
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asetnya. Melalui pengujian statistik dengan menggunakan paired sample 

t-test dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi 

3. Debt to equity ratio merupakan salah satu rasio solvabilitas atau rasio 

leverage yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam 

menyelesaikan seluruh kewajibannya. Sesuai dengan hasil uji statistik 

paired sample t-test yaitu tidak terdapat perbedaan signifikan sebelum 

dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, berikut beberapa saran 

untuk melakukan penelitian selanjutnya: 

1. Bagi akademisi: 

 Penelitian ini hanya mengambil sampel perusahaan yang melakukan 

akuisisi saja. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperbesar 

ukuran sampel dengan menambahkan merger atau juga sampel dapat 

dibuat menjadi lebih spesifik seperti industri manufaktur atau 

consumer goods saja 

 Penelitian ini hanya mengambil waktu periode 2012 – 2014, akan 

lebih baik jika waktu periode penelitian ditambah atau secara 

spesifik mengambil satu waktu tertentu namun untuk 

perbandingannya satu sampai lima tahun sebelum dan sesudah 

perusahaan melakukan akuisisi 
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 Melakukan penelitian dengan menambah rasio keuangan lainnya 

sebagai variabel penelitian 

2. Bagi perusahaan 

 Supaya penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi 

terhadap kinerja keuangan dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan perusahaan dalam waktu satu tahun setelah 

perusahaan melakukan akuisisi 

3. Bagi investor 

 Penelitian ini mengambil periode waktu satu tahun setelah 

perusahaan melakukan akuisisi, supaya penelitian ini dijadikan alat 

pertimbangan para investor yang sedang atau ingin melakukan 

investasi bahwa perusahaan yang dijadikan sampel tidak memiliki 

perbedaan yang signifikan dari segi kinerja keuangan dalam waktu 

periode satu tahun setelah perusahaan melakukan akuisisi 
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