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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Akuisisi merupakan salah satu bentuk pengambil alihan dimana dalam 

penelitian ini bentuk pengambil alihan yang dilakukan  adalah dalam bentuk 

akuisisi saham. Akuisisi pada penelitian ini dilakukan PT.Indofood Sukses 

makmur Tbk terhadap saham PT PP.London Sumatra Tbk 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan akuisisi 

memberi manfaat bagi pihak PT.Indofood sukses Makmur Tbk dengan Pihak 

PT.PP London Sumatra Tbk. Berdasarkan hasil analisis dan rasio yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari rasio likuiditas PT.Indofood sukses makmur Tbk yang tercermin 

dari CR,QR dan rasio aktivitas, TAT menunjukkan penurunan sesudah 

akuisisi dibanding sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Dapat 

dikatakan bahwa kinerja keuangan tidak lebih baik dibandingkan sebelum 

akuisisi. 

Sedangkan dari rasio likuiditas PT.PP London Sumatra Tbk sesudah 

diakuisisi yang tercermin dari CR dan QR dan rasio aktivitas TAT 

mengalami peningkatan juga. 

2. Dari rasio leverage PT.Indofood sukses Makmur Tbk yang tercermin dari 

DAR menunjukkan penurunan sedangkan DER mengalami peningkatan 

sesudah melakukan akuisisi. 
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Sedangkan rasio leverage PT.PP London Sumatra Tbk sesudah diakuisisi 

yang tercermin dari DAR dan DER mengalami penurunan.   

3.  Dari rasio profitabilitas PT.Indofood Sukses makmur Tbk yang 

tercermin dari ROI dan ROE menunjukkan peningkatan sesudah akuisisi 

dibanding sebelum perusahaan melakukan akuisisi. Dapat dikatakan 

bahwa kinerja keuangan lebih baik dibanding sebelum akuisisi. 

Sedangkan dari rasio profitabilitas PT.PP London Sumatra Tbk sesudah 

diakuisisi yang tercermin dari ROI mengalami peningkatan dan ROE 

mengalami penurunan. 

4. Dari rasio pasar PT. Indofood Sukses Makmur Tbk sesudah akuisisi yang 

tercermin dari EPS menunjukkan peningkatan. 

Sedangkan rasio pasar PT.PP London Sumatra Tbk sesudah diakuisisi 

yang tercermin dari EPS juga mengalami peningkatan. 

5. Dari Growth ratio PT.indofood Sukses makmur Tbk sesudah akuisisi yang 

tercermin dari penjualan menunjukkan penurunan. 

Sedangkan Growth ratio PT.PP London Sumatra Tbk sessudah diakuisisi 

yang tercermin dari penjualan menunjukkan penurunan. 

 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa motif perusahaan PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk (pengakuisisi) tidak tercapai karena secara keseluruhan rasio 

keuangan yang digunakan menunjukkan lebih banyak mengalami penurunan 

daripada peningkatan. Sedangkan motif perusahaan PT.PP London Sumatra, Tbk 

(yang diakuisisi) tercapai karena secara keseluruhan rasio yang digunakan 

menunjukkan lebih banyak mengalami peningkatan daripada penurunan.   
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja keuangan PT.Indofood Sukses 

Makmur Tbk. sebelum dan sesudah melakukan akuisisi, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran antara lain: 

1. Bagi Pemilik Perusahaan dan Manajemen 

Hendaknya pemilik perusahaan dan pihak manajemen sebelum 

memutuskan melakukan akuisisi, untuk lebih selektif dalam memilih 

perusahaan target. Selain itu perusahaan juga harus selalu 

mempertahankan dan mengevaluasi kinerja keuangannya dengan 

menggunakan analisis rasio keuangan atau menggunakan alat analisis 

lainnya untuk menjaga kepuasan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, khususnya pihak kreditur dan pemegang saham. 

2. Bagi Investor  

Investor lebih berhati-hati dalam menyikapi kegiatan akuisisi yang 

dilakukan perusahaan, karena pengembangan dengan cara akuisisi tidak 

selalu berpengaruh baik terhadap profitabilitas perusahaan 

3. Bagi Kreditur  

Kreditur dalam memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, 

hendaknya selalu mempertimbangkan rasio-rasio keuangan perusahaan 

yaitu rasio likuiditasdan dan rasio leverage, karena akan berhubungan 

dengan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rasio keuangan 

yang digunakan sebagai variable penelitian, menambah periode penelitian.   


