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BAB V 

 PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Pertumbuhan unorganik dalam hal akuisisi terdapat 38 perusahaan 

selama periode pengamatan 2012-2015. Tujuan dari akuisisi adalah untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan. Pengamatan terhadap 38 perusahaan 

dapat disimpulkan : 

1. Terdapat peningkatan yang signifikan pada modal disetor waktu 

kwartal sesudah akuisisi, satu tahun sesudah akuisisi, dan dua 

tahun sesudah akuisisi. 

2. Ekuitas menunjukan peningkatan pada kwartal sesudah akuisisi 

dan dua tahun sesudah akuisisi 

3. Tidak terjadi peningkatan untuk laba bersih, bahkan mengalami 

penurunan terus menerus pada sesudah akusisi sehingga 

mengalami kerugian. Penurunan laba bersih tersebut tidak 

sebanding dengan modal disetor yang mengalami peningkatan. 

Dengan demikian terbukti adanya dilusi saham saat terjadinya 

akuisisi. 

4. Laba Per Saham sesudah akuisisi mengalami penurunan pada 

satu tahun sesudah akusisi dan dua tahun sesudah akuisisi. 
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5. Dari analisa, terjadi penurunan signifikan pada ROE. Hal ini 

menunjukkan bukti lain dari adanya dilusi saham sesudah akuisisi. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

  Penelitian ini hanya mengamati periode pengamatan 2012-2015, 

untuk akusisi waktu 3 tahun sangatlah pendek dengan sampel 38 

perusahaan itu sangat sedikit dikarenakan akuisisi membutuhkan 

pengamatan jangka panjang.  

5.3 Saran 

 Saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

  1. Bagi Perusahaan : 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perusahaan dalam mempertimbangkan rencana untuk melakukan 

aktivitas akuisisi dengan melihat modal disetor, laba bersih, dan 

ROE terhadap perusahaan yang akan diakuisisi.  

2. Bagi Investor : 

  Hasil penelitian ini agar investor lebih berhati – hati dalam 

membeli sahamnya pada perusahan yang melakukan akuisisi. 

Dikarenakan penelitian ini menunjukkan kinerja keuangan 

perusahaan tidak sebanding dengan jumlah modal yang disetor. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya : 

  Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

acuan untuk penelitian lebih lanjut, terutama untuk penelitian yang 

berhubungan dengan dilusi saham pada perusahaan yang ditinjau 
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melalui modal disetor, ekuitas, laba bersih, laba per saham, dan 

ROE sebelum dan sesudah akuisisi. Misalnya dengan 

menambahkan periode penelitian, agar benar – benar terlihat lagi 

reaksi dari pengumuman yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


