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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya dismilaritas dari likuiditas, 

profitabilitas, manajemen aset, dan abnormal return perusahaan yang tercatat di 

BEI sebelum dan setelah merger serta akuisisi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tidak terdapat dismilaritas yang signifikan dari likuiditas perusahaan yang 

diukur menggunakan current ratio 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah 

merger dan akuisisi.  

2. Terdapat dismilaritas yang signifikan dari profitabilitas perusahaan yang 

diukur menggunakan return on equity 3 tahun sebelum dan 3 tahun setelah 

merger dan akuisisi.  

3. Tidak terdapat dismilaritas yang signifikan dari manajemen aset perusahaan 

yang diukur menggunakan total asset turnover 3 tahun sebelum dan 3 tahun 

setelah merger dan akuisisi.  

4. Tidak terdapat dismilaritas yang signifikan dari abnormal return saham 

perusahaan yang diukur dengan market adjusted model 10 hari sebelum dan 

10 hari setelah merger dan akuisisi.  

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, berikut saran yang dapat 

dipertimbangkan: 

1. Bagi peneliti berikutnya 

Peneliti berikutnya disarankan untuk memperpanjang periode 

penelitian, sehingga hasil merger dan akuisisi akan lebih tercermin. Peneliti 

berikutnya juga disarankan untuk menambah sampel, variabel, serta 

menggunakan data yang lebih baru sehingga informasi yang ditemukan lebih 

beragam dan akurat. 

2. Bagi perusahaan 

Perusahaan perlu mempertimbangkan keputusan untuk merger dan 

akuisisi dengan lebih matang, sehingga perusahaan dapat menghindari 

kegagalan merger dan akuisisi. 
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3. Investor 

Investor perlu memahami bahwa performa perusahaan tidak selalu 

meningkat seusai melaksanakan merger dan akuisisi, sehingga perlunya 

analisis lebih dalam sebelum memutuskan investasi pada perusahaan yang 

melakukan merger dan akuisisi. 


