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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Salah satu bentuk restrukturisasi perusahaan adalah merger dan akuisisi 

(M & A). Perusahaan melakukan proses merger dan akusisi terhadap perusahaan 

lain dengan tujuan tertentu dengan harapan akan meningkatkan kinerja perusahaan 

dari segi finansial maupun operasional. Perkembangan, peningkatan sinergi, 

penurunan resiko melalui diversifikasi dan peluang bisnis baru menjadi tujuan 

utama dilakukan merger dan akuisisi oleh sebuah perusahaan. Apabila setelah 

melakukan merger dan akuisisi perusahaan dapat mencapai tujuannya atau 

memberikan dampak positif, maka merger dan akuisisi tersebut adalah sukses, 

jika tidak maka dikatakan itu gagal (Neethu & Viswanathan, 2015). 

  Penelitian ini dilakukan dengan objek perusahaan yang terdaftar di BEI 

pada periode 2011-2014 terhadap pengaruh merger dan akuisisi perusahaan. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa : 

1. Variabel GPR mengalami penurunan secara tidak signifikan, 

menandakan perusahaan belum mampu menekan biaya pokok 

penghasilan dan meningkatan penjualan. 

2. Variabel OPR mengalami penurunan secara signifikan, mengartikan 

perusahaan belum dapat meminimalkan pengeluaran terkait operasional 

perusahaan karena perusahaan masih dalam proses transisi. 

3. Variabel NPR menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan setelah 

proses merger dan akuisisi. Sehingga kesimpulan yang dapat penulis 

sampaikan setelah pengujian pada variabel NPR adalah kurangnya 

efektifitas perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada secara 

maksimal dalam mendorong penjualan dan upaya perusahaan dalam 

meminimalkan biaya operasional dan non operasional. 

4. Variabel ROCE mengalami penurunan secara signifikan setelah 

perusahaan melakukan merger dan akuisisi, hal ini terjadi dapat 

dikarenakan manajemen kurang tegas dalam mengatur sistem anggaran 
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yang mengarah pada kebijakan pinjaman yang tidak sempurna sehingga 

mengakibatkan keputusan investasi yang dipraktikkan menjadi kurang 

tepat. 

5. Variabel EPS mengalami penurunan secara signifikan, disebabkan oleh 

saham yang beredar setelah perusahaan melakukan merger dan akuisisi 

mengalami perubahan sehingga laba bersih yang dapat dibagikan kepada 

pemegang saham menjadi lebih sedikit dibanding sebelumnya. 

6. Variabel ROA mengalami penurunan secara signifikan setelah 

perusahaan melakukan merger dan akuisisi. Penurunan dapat terjadi 

dikarenakan ketidakmampuan perusahaan memanfaatkan sumber daya 

untuk meningkatkan laba bersih. 

7. Variabel ROE mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan 

perusahaan tidak memaksimalkan pemanfaatan modal untuk 

menghasilkan laba bersih. 

8. Variabel RONW mengalami penurunan secara signifikan dikarenakan 

perusahaan tidak terlalu fokus dalam meningkatkan efisiensi operasional 

perusahaan tetapi lebih mementingkan proses pertumbuhan aset. 

 Peningkatan yang tidak signifikan terjadi pada variabel kualitas laba 

perusahaan setelah proses merger dan akuisisi dimana laba perusahaan mengalami 

perubahan. Hal tersebut membuktikan merger dan akuisisi memberikan dampak 

negatif dalam profitabilitas perusahaan akan tetapi laba yang dihasilkan 

perusahaan lebih berkualitas meskipun tidak signifikan di banding sebelumnya. 

Restruksi perusahaan tidak terlepas dari pengaruh manajemen perusahaan. 

Manajemen perusahaan harus menanamkan disiplin dengan memastikan tata 

kelola perusahaan yang baik, memperkenalkan kemajuan teknologi dan 

meningkatkan modal sehingga keberlanjutan keberadaan perusahaan tida 

terancam (Sulaiman, 2012). Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

manajemen perusahaan belum mampu mempergunakan sumber daya yang ada 

setelah merger dan akuisisi dengan efektif maupun efisien sehingga mendapatkan 

pengembalian yang tidak optimal.  
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5.2 Keterbatasan Penelitian 

 Pada penelitian ini masih mempunyai keterbatasan, namun dengan 

keterbatasan tersebut diharapkan dapat dilakukan pembaruan pada penelitian 

selanjutnya. Keterbatasan-keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini terdiri 

dari: 

1. Variabel independen yang ditetapkan pada penelitian ini masih belum 

mewakili semua faktor yang mempengaruhi terhadap variabel 

dependennya. 

2. Penelitian ini hanya meneliti perseroan yang telah tercatat di BEI dan 

hanya diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. 

3. Analisis yang dilakukan menggunakan rasio keuangan mempunyai 

beberapa kelemahan. 

5.3 Rekomendasi Penelitian 

 Adapun rekomendasi yang diharapkan dapat dijadikan bahan referensi 

untuk penelitian berikutnya adalah antara lain: 

1. Penambahan dan perluasan topik penelitian terhadap merger dan akuisisi 

ini seperti : tidak hanya dengan menguji yang berkaitan dengan merger 

dan akuisisi, perbedaan kinerja secara ekonomis tetapi juga tetap harus 

memperhatikan faktor-faktor non ekonomis yang mungkin saja secara 

tidak langsung mempengaruhi kinerja hasil merger dan akuisisi.  

2. Penelitian selanjutnya disarankan agar dapat mengambil sampel data dari 

laporan tahunan perusahaan dengan periode yang lebih panjang. Hal ini 

dikarenakan dapat terjadi perbedaan hasil apabila diuji dengan objek 

yang berbeda. 
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