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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Penelitian ini menguji perbedaan likuiditas yang diproksikan dengan Current Ratio, 

perbedaan profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Asset Ratio, Return on 

Equity Ratio dan Net Profit Margin Ratio serta perbedaan solvabilitas yang 

diproksikan dengan Debt to Total Assets Ratio dan Debt to Total Equity Ratio 

sebelum dan sesudah perusahaan melakukan akuisisi. Simpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah: 

1. Current Ratio perusahaan tidak mengalami perbedaan pada periode sebelum dan 

sesudah akuisisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik paired samples t-

test dengan nilai t sebesar 1,793 dan tingkat signifikansi sebesar 0,147 atau lebih 

besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu 

Ha1 ditolak. Hasil penelitian selaras dengan penelitian Kurniawati dan Wahyuati 

(2014), yang menyatakan likuiditas perusahaan yang diukur dengan Current 

Ratio tidak mengalami perbedaan apabila dibandingkan dengan sebelum 

dilakukannya akuisisi. 

2. Return on Asset Ratio perusahaan tidak mengalami perbedaan pada periode 

sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik paired 

samples t-test dengan nilai t sebesar 2,257 dan tingkat signifikansi sebesar 0,087 

atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil
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penelitian yaitu Ha2 ditolak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian 

Kurniawati dan Wahyuati (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pada Return on Asset Ratio sebelum dan sesudah akuisisi. 

3. Return on Equity Ratio perusahaan tidak mengalami perbedaan pada periode 

sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji wilcoxon 

signed rank dengan nilai z sebesar -1,483 dan tingkat signifikansi sebesar 0,138 

atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian yaitu Ha3 ditolak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian 

Kurniawati dan Wahyuati (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pada Return on Equity Ratio sebelum dan sesudah akuisisi. 

4. Net Profit Margin Ratio perusahaan tidak mengalami perbedaan pada periode 

sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik paired 

samples t-test dengan nilai t sebesar 2,379 dan tingkat signifikansi sebesar 0,076 

atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian yaitu Ha4 ditolak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Novaliza 

dan Djajanti (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada Net 

Profit Margin Ratio sebelum dan sesudah akuisisi. 

5. Debt to Total Assets Ratio perusahaan tidak mengalami perbedaan pada periode 

sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik paired 

samples t-test dengan nilai t sebesar 0,499 dan tingkat signifikansi sebesar 0,644 

atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian yaitu Ha5 ditolak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian 
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Kurniawati dan Wahyuati (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan pada Debt to Total Assets Ratio sebelum dan sesudah akuisisi. 

6. Debt to Total Equity Ratio perusahaan tidak mengalami perbedaan pada periode 

sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik paired 

samples t-test dengan nilai t sebesar 0,205 dan tingkat signifikansi sebesar 0,847 

atau lebih besar dari 0,05. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian yaitu Ha6 ditolak. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Novaliza 

dan Djajanti (2013) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan pada 

Debt to Total Equity Ratio sebelum dan sesudah akuisisi. 

Secara keseluruhan, kesimpulan hasil penelitian sesuai dengan hasil penelitian 

Kurniawati dan Wahyuati (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan atas likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas perusahaan sebelum dan 

sesudah melakukan akuisisi. Perusahaan melakukan akuisisi untuk alasan strategis, 

seperti pengintegrasian bisnis perusahaan, meningkatkan portofolio bisnis dan 

pengembangan properti suatu daerah. Tujuan-tujuan strategis ini akan memberikan 

dampak dalam jangka waktu yang panjang, sehingga range waktu tiga tahun 

sebelum dan tiga tahun sesudah akuisisi belum memberikan dampak dari aktivitas 

akuisisi.   

5.2. Keterbatasan 

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu minimnya jumlah sampel perusahaan yang 

digunakan dalam periode penelitian, sehingga kurang mampu menggeneralisir 

dampak dari keseluruhan aktivitas akuisisi yang telah dilakukan.  
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5.3. Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah diperoleh dan berbagai keterbatasan yang ada, 

maka saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya terkait dengan penelitian 

perbedaan likuiditas, profitabilitas dan solvabilitas pada periode sebelum dan 

sesudah akuisisi yaitu memperpanjang periode penelitian agar dapat diperoleh 

sampel perusahaan yang lebih banyak.  
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