
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Hasil penilitian tentang kinerja tentang perbedaan kinerja keuangan perusahaan 

sebelum dan setelah melakukan akuisisi menggunakan metode Economic Value 

Added(EVA) dan Market Value Added (MVA) . Berdasarkan hasil peneitian dan 

pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1.Perkembangan kinerja keuangan perusahaansebelum dan seudah melakukan 

akuisisi yang dikur melalui metode Economic Value Added(EVA) dan Market Value 

Added(MVA)  . 

Perkembangan kinerja keuangan dilihat dari nilai EVA dan MVA , dapat ditarik 

kesimpulan yaitu  : 

a. perolehan nilai EVA pada setiap perusahaan tahun 2009-2014 berfluktuasi . 

Nilai EVA teringgi selama tujuh Tahun diperoleh  oleh PT JSMR pada tahun 

2013 yang disebabkan adanya kenaikan NOPAT yang lebih tinggi dari 

kenaikan WACC dan Invested Capital .Nilai Economic Value 

Added(EVA)bernilai positif hal ini menunjukan PT JSMR dapat menciptakan 

dan menambah nilai perusahaan . Nilai Economic Value 

Added(EVA)erendah selama tujuh tahun  diperoleh PT ANTM pada tahun 

2013 bernilai negatif disebabkan menurunya NOPAT padahal Invested 

Capital dan WACC naik , hal ini menunjukan PT ANTM tidak dapat 

menciptakan dan menambah nilai perusahaan pada tahun tersebut karena 

kenaikan invested capital tidak diikuti oleh kanaikan NOPAT yang lebih 

besar . namun apabila diilihat dari trend kebanyakan perusahaan memiliki 

Nilai Economic Value Added(EVA) yang positif dan menaik setiap tahunya 

ini berarti perusahaan sudah dapat memberikan tingkat pengembalian sesuai 

dengan yang diharapkan investor . 

 



b. perolehan nilai market value added pada tahun 2009-2014 setiap perusahaan 

bersifat fluktuatif . Market Value Added (MVA)  bersifat positif hal ini 

disebabkan naiknya market value equity (MVE), nilai market value  added 

positif menunjukan bahwa menejemen dapat memaksimalkan kekayaan paea 

shareholdernya , Market Value Added (MVA)  bernilai negatif . hal ini 

disebabkan market value equity (MVE),  turun dan total ekuitas saham naik . 

Market Value Added(MVA) bernilai negatif menunjukan bahwa manajemen 

tidak dapat memaksimalkan kekayaan para shareholdernya . 

 

1. Berdasarkan dari hasil pengujian statistikk dengan menggunakan paired sample 

T – Test , dapat disimpulkan bahwa dapat tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan pada kinerja keuangan sebelum dan sesudah akuisisi dengan 

menggunakan Economic Value Added(EVA) maupun Market Value 

Added(MVA)dikarekan t tabel t hitung , t tabel lebih besar dibandingkan t 

hitung maka dapat disimpulkan hipotesis Ho diterima .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Saran  



Berdasarkan hasil penelitian , maka peneliti memberikan beberapa saran untuk 

menjadi bahan masukan bagi pihak terkait , antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan  

Perusahaan yang akan melakukan akuisisi hendaknya lebih 

mempertimbangkan lagi keputusan yang akan diambil , mengingat banyaknya 

kendala dan resiko dalam aktivitas akuisisi ,tujuanya agar perusahaan dapat 

memperoleh hasil diharapkan , selain itu perusahaan yang akan melakukan 

akuisisi hendaknya telah mengenal seluk beluk perusahaan yang akan 

menjadi pasanganya dalam melakukan akuisisi . Dengan demikian ,sinergi 

yang diharapkan dari peristiwa akuisisi dapat terwujud . 

 

2. Bagi pemilik modal atau investor  

Investor dapat melakukan investasi dengan baik dan lebih bijak dalam 

mengambil keputusan investasi dengan cara mengamati melakukan 

pengamatan terhadap kinerja keuangan didasarkan pada laporan keuangan 

.Serta lebih berhati hati dalam menyikapi kegiatan akuisisi yang dilakukan 

perusahaan . karena akuisisi tidak selalu membawa dampak yang baik bagi 

perusahaan yang melakukan akusisi . 

 

3. Peneliti Selanjutnya 

Bagi Peneliti yang lain yang tertarik dengan topik yang sama sebaiknya 

mencoba metode lain dalam pengukuran kinerja keuangan perusahaan 

,menambah variabel lain dan memperpanjang waktu pengamatan sebelum 

dan sesudah akuisisi khususnya kinerh keuangan perusahaan agar motif 

sinergi dan aktivitas akuisisi yang dilakukan perusahaan dapat terlihat .  

 


