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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Dalam penelitian ini kinerja keuangan perusahaan akan dilihat dari segi 

analisis rasio profitabilitas. Penilaian analisis rasio profitabilitas dilakukan dengan 

menggunakan rasio Return on Invesment (ROI), Return on Equity (ROE) Net 

Profit Margin (NPM),. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perkembangan kinerja keuangan PT. HM. Sampoerna Tbk. sebelum akuisisi 

berdasarkan rasio profitabilitas. 

a. Return on Invesment (ROI) PT. HM. Sampoerna Tbk. menunjukan nilai 

rata-rata ROI sebelum akuisisi adalah 14.355%. Nilai maksimum ROI 

pada tahun 2002 adalah 17.23% dan nilai minimum ROI pada tahun 2001 

adalah 10.09%. Sedangkan Return on Invesment (ROI) sesudah akuisisi  

menunjukan nilai rata-rata ROI adalah 25.965%. Nilai maksimum ROI 

pada tahun 2009 adalah 28.72% dan nilai minimum ROI pada tahun 2007 

adalah 23.11%. 

b. Return on Equity (ROE) PT. HM. Sampoerna Tbk. menunjukan nilai rata-

rata ROE sebelum akuisisi adalah 30.1175%. Nilai maksimum ROE pada 

tahun 2004 adalah 40.99% dan nilai minimum ROE pada tahun 2001 

adalah 22.96%. Sedangkan Return on Equity (ROE) sesudah akuisisi 

menunjukan nilai rata-rata ROE adalah 45.9925%. Nilai maksimum ROE 

pada tahun 2006 adalah 62.00% dan nilai minimum ROE pada tahun 

2009 adalah 28.63%. 

c. Net Profit Margin (NPM) PT. HM. Sampoerna Tbk. menunjukan nilai 

rata-rata NPM sebelum akuisisi adalah 0.0975. Nilai maksimum NPM 

pada tahun 2002 dan 2004 adalah 0.11 dan nilai minimum NPM pada 

tahun 2001 adalah 0.07. Sedangkan Net Profit Margin (NPM) sesudah 

akuisisi menunjukan nilai rata-rata NPM sesudah akuisisi adalah 0.12. 



64 
 

Nilai maksimum NPM pada tahun 2009 adalah 0.13 dan nilai minimum 

NPM 2008 adalah 0.11. 

2. Ada tidaknya perbedaan yang signifikan kinerja keuangan PT. HM. 

Sampoerna Tbk. sebelum akuisisi dan sesudah akuisisi berdasarkan analisis 

rasio profitabilitas selama periode penelitian. 

 Berdasarkan penelitian kinerja keuangan PT. HM. Sampoerna Tbk. 

sebelum dan sesudah akuisisi dengan menggunakan variable Rasio Net Profit 

Margin (NPM) menunjukan seberapa besar tingkat NPM yang telah terbentuk 

dengan NPM yang wajib dibentuk. Semakin tinggi rasio ini semakin baik kinerja 

perusahaan. Nilai NPM minimum sebelum akuisisi adalah  0.07  dan sesudah 

akuisisi adalah 0.11. Nilai maksimum NPM sebelum akuisisi adalah 0.11 dan 

maksimum NPM sesudah akuisisi adalah 0.13. Sedangkan nilai rata-rata NPM 

sebelum akuisisi adalah 0.0975 dan rata-rata NPM sesudah akuisisi sebesar 0.13. 

Pada variabel NPM ini terdapat perbedaan rata-rata sebesar 0.0325. 

Nilai ROI minimum sebelum akuisisi adalah 10.09% dan sesudah akuisisi 

adalah 23.11%. Nilai maksimum ROI PT.HM Sampoerna Tbk. sebelum akuisisi 

adalah 17.23% dan sesudah akuisisi adalah 28.72%. Sedangkan nilai rata-rata 

sebelum akuisisi adalah 14.355% dan rata-rata sesudah akuisisi adalah 25.965%. 

Pada variabel ROI ini terdapat perbedaan rata-rata sebesar 11.61%. Artinya 

adanya kenaikan nilai ROI perusahaan setelah melakukan akuisisi dengan PT. 

Philip Morris. 

Nilai ROE minimum sebelum akuisisi adalah 22.96% dan sesudah akuisisi 

adalah 28.63%. Nilai maksimum ROE PT.HM Sampoerna Tbk. sebelum akuisisi 

adalah 40.99% dan sesudah akuisisi adalah 62.00%. Sedangkan nilai rata-rata 

sebelum akuisisi adalah 30.1175% dan rata-rata sesudah akuisisi adalah 

45.9925%. Pada variabel ROE ini terdapat perbedaan rata-rata sebesar 15.8750%. 

Artinya, terdapat peningkatan nilai ROE setelah akuisisi pada PT.HM Sampoerna 

Tbk. 
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5.2 Saran 

 Dari proses penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diajukan 

sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Sebaiknya perusahaan dapat meningkatkan efektivitas manajemen 

dengan cara membuat strategi perusahaan, bagaimana cara untuk 

memahami pasar, konsumen dan pesaing yaitu, mampu memberikan apa 

yang diinginkan oleh pasar seperti harga yang lebih murah, dan harus 

memberikan nilai tambah (value) kepada konsumen dengan cara CSR, dan 

mampu memahami kondisi pesaing seperti value apa yang diberikan oleh 

pesaing kepada konsumen dan teknologi apa yang digunakan pesaing. 

2. Bagi investor  

Sebaiknya investor dapat menilai dari aspek kinerja keuangan 

melalui rasio profitabilitas yaitu ROI, ROE, NPM pada beberapa periode, 

sehingga dapat membantu calon investor dalam pengambilan keputusan 

dalam investasi saham. 

 


