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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji perbedaan kinerja 

keuangan terhadap perusahaan manufaktur yang sebelum dan sesudah melakukan 

akuisisi pada tahun 2015 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 

tahun 2013-2017 yang diuji oleh variabel current ratio, debt equity ratio, total 

assets turnover, return on asset dan return on equity. Penelitian ini menggunakan 

data kuantitatif yang diperoleh dari ringkasan kinerja perusahaan dan laporan 

tahunan yang telah diaudit yang ada pada Bursa Efek Indonesia.  

 Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

purposive sampling, dengan cara pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria yang 

telah ditentukan sehingga diperoleh hasil akhir sampel penelitian sebanyak lima 

belas perusahaan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

deskriptif dan uji hipotesis wilcoxon sign test dengan program SPSS Version 23. 

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan diatas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Variabel currrent ratio tidak berbeda terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan merger akuisisi. 

Tidak terjadi perbedaan disebabkan oleh aset lancar yang mengalami 

penurunan setelah akuisisi dan diikuti dengan hutang lancar. 
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2. Variabel debt equity ratio tidak berbeda terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan merger akuisisi. 

Variabel ini tidak berbeda karena total hutang yang semakin meningkat 

setelah akuisisi beserta dengan total modal. 

3. Variabel total assets turnover tidak berbeda terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan merger 

akuisisi. Penyebab tidak terjadinya perbedaan yaitu setelah akuisisi 

penjualan dari perusahaan semakin menurun sehingga perusahaan tidak 

mampu memaksimalkan total aset dengan baik.  

4. Variabel return on asset berbeda terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan merger akuisisi. 

Perbedaan yang terjadi terhadap variabel ini dikarenakan oleh peningkatan 

oleh total aset setelah akuisisi tetapi tidak diimbangi dengan laba yang 

diperoleh perusahaan. 

5. Variabel return on equity berbeda terhadap kinerja keuangan pada 

perusahaan manufaktur sebelum dan sesudah melakukan merger akuisisi. 

Variabel ini mengalami perbedaan karena setelah akuisisi total modal 

perusahaan meningkat dua kali lipat sedangkan laba bersih yang diperoleh 

tidak sebanding. 

Berdasarkan kelima variabel yang telah dijelaskan maka dapat 

disimpulkan penelitian yang menggunakan periode dua tahun setelah akuisisi 

hanya berdampak terhadap laporan laba rugi, sedangkan untuk laporan posisi 

keuangan belum menimbulkan dampak sama sekali. 
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5.2  Keterbatasan 

 Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa kekurangan yang 

menjadikan hal tersebut sebagai keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Penelitian ini hanya menggunakan dua tahun setelah akuisisi yaitu selama 

periode 2013 hingga 2017. 

b) Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel 

penelitian. 

c) Penelitian ini hanya menggunakan lima variabel yaitu current ratio, debt 

equity ratio, total assets turnover, return on asset dan return on equity.  

5.3 Saran 

 Dengan adanya keterbatasan penelitian yang telah disampaikan, maka 

peneliti memberikan saran untuk penelitian berikutnya, antara lain: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperpanjang periode 

penelitian, sehingga variabel yang digunakan akan menunjukkan 

perbedaan yang lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan perusahaan dengan 

semua sektor agar sampel yang diambil lebih representative dan hasil 

penelitiannya dapat digeneralisasi semua jenis industri. 

3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel baru diluar penelitian 

ini yang berpotensi dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, 

misalnya return on investment, cash ratio dan debt to total assets.  
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