BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak strategi akuisisi
terhadap profitabilitas dan return saham sebelum dan sesudah akuisisi. Berdasarkan
uraian bab I-III, maka kesimpulan pada bab IV ini adalah sebagai berikut :
1. Analisis dampak strategi akuisisi terhadap profitabilitas menunjukan tidak
terdapat perbedaan sebelum dan sesudah akuisisi. Dengan sumber daya yang
dimiliki (total aset), perusahaan belum mampu memaksimalkannya menjadi
laba bersih dan perusahaan belum mampu memaksimalkan kinerjanya,
sehingga menghasilkan laba bersih yang kecil. Perusahaan tidak mampu
memaksimalkan sumber daya (ekuitas) untuk mencetak profitabilitas yang
besar dan perusahaan tidak mampu memuaskan pemegang saham dengan
tidak menggunakan sumber dayanya untuk memuaskan kepentingan
pemegang saham dengan membagikan dividen yang besar. Hal ini
kemungkinan besar disebabkan oleh alasan dibalik terjadinya akuisisi, seperti
untuk menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan hingga risiko besar
seperti hutang besar yang dihadapi perusahaan pengakuisisi pasca akuisisi.
2. Analisis dampak strategi akuisisi terhadap return saham menunjukan terdapat
perbedaan sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini terjadi karena adanya aksi
korporasi perusahaan seperti bentuk kebijakan yang diambil jajaran
manajemen perusahaan yang dampaknya dapat mengubah hal hal yang
bersifat fundamental dalam perusahaan.

5.2 Saran
Bedasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan ada beberapa saran yang dapat
diajukan. Saran-saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah
sebagai berikut :
1. Bagi Perusahaan
Diharapkan perusahaan yang akan melakukan akuisisi hendaknya lebih
mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diambil, mengingat banyaknya
kendala dan risiko dalam aktivitas akuisisi. Sehingga perusahaan yang kurang
persiapan dan pertimbangan untuk melakukannya, akan memperoleh hasil yang
tidak diharapkan. Selain itu, perusahaan yang akan melakukan akuisisi
hendaknya telah mengenal seluk beluk perusahaan yang akan menjadi
pasangannya dalam melakukan akuisisi.
2. Bagi Investor
Investor diharapkan untuk mendapatkan informasi terlebih dahulu dari
perusahaan sebagai bahan pertimbangan sebelum membuat keputusan membeli
atau menjual saham sehingga para pemegang saham dapat menyikapi dengan
tepat informasi yang dipublikasikan.
3. Penelitian Selanjutnya
Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti dari kedua belah pihak, baik
perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target sehingga semakin jelas reaksi
pasar yang terjadi. Memperpanjang periode pengamatan sehingga lebih
mencerminkan reaksi pasar.

