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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Pada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan uji beda Paired 

Sample T Test yang didapat hasil ROE yang menggunakan Dupont System 

dan Economic Value Added (EVA) yang digunakan untuk menilai kinerja 

keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk menunjukkan adanya 

perbedaan kinerja keuangan pada 4 tahun sebelum akuisisi dan 4 tahun 

sesudah akuisisi dengan menggunakan laporan keuangan triwulan. Berikut 

penjelasan dari masing-masing variabel: 

1. Nilai ROE pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk dengan 

menggunakan Dupont System pada laporan triwulan pada rentang tahun 

2007-2015 mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan pada 

sebelum akuisisi dimana pada tahun 2012 triwulan keempat nilai Return 

On Equity (ROE) mencapai nilai tertinggi sebesar 0,0888 atau sama 

dengan 8,88% setelah akuisisi. 

2. Nilai Economic Value Added (EVA) PT Bank Rakyat Indonesia 

Agroniaga Tbk pada laporan triwulan pada rentang waktu 2007-2015 

terdapat nilai tambah yang ekonomis dikarenakan hasil perhitungan 

Economic Value Added (EVA) berada diatas nol (EVA > 0) setelah 

akuisisi. 
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3. Hasil uji statistik menggunakan uji beda Paired Sample T Test 

menunjukkan terdapat perbedaan pada nilai ROE yang menggunakan 

Dupont System sebelum dan sesudah akuisisi dengan nilai signifikansi 

0.000 < 0.05 taraf signifikansi. Sedangkan untuk nilai Economic Value 

Added (EVA) terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan 

sesudah akuisisi dengan nilai signifikansi 0.000 < 0.05 taraf 

signifikansi. Implikasinya adalah bank yang melakukan akuisisi 

sebaiknya melihat bagaimana kondisi keuangan perusahaan 

pengakuisisi apakah banyak meninggalkan hutang jangka panjang, 

apakah banyak aset yang telah tidak berfungsi secara produktif, dan 

apakah perputaran aset perusahaan tersebut menghasilkan produk yang 

efektif. Tetapi pada PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk setelah 

menggunakan uji beda setelah akuisisi dilihat perbedaaan perbedaan 

untuk nilai ROE yang menggunakan Dupont System dan Economic 

Value Added (EVA), ini dapat disimpulkan bahwa PT Bank Rakyat 

Indonesia Agroniaga Tbk mampu membayar kewajiban lancarnya, 

meningkatkan profitnya, mengelola total aktiva secara efisien, 

meningkatkan pendapatan, serta dapat menjual harga saham yang tinggi 

dengan adanya nilai tambah ekonomi (value added) sesudah melakukan 

akuisisi. 

6.2 Saran 

Adapun saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Perusahaan dan Manajemen 

Perusahaan sebaiknya senantiasa melakukan pengukuran kinerja 

keuangan dengan analisis Dupont System dan analisis Economic Value 

Added (EVA) untuk dapat melihat keadaan perusahaan baik atau tidak 

serta mendapatkan nilai tambah ekonomis atau tidak. Dilihat dari segi 

ekonomis dalam pengukurannya, yaitu memperhatikan harapan 

penyandang dana secara adil dimana derajat keadilan dinyatakan 

dengan ukuran tertimbang dari struktur modal yang ada dan 

berpedoman pada nilai pasar dan buka nilai buku. 

2. Bagi Investor 

Apabila ingin berinvestasi sebaiknya lebih berhati-hati dalam 

menyikapi aktivitas akuisisi yang dilakukan perbankan. Investor harus 

jeli melihat masa depan perbankan yang akan melakukan akuisisi, hal 

ini perlu diperhatikan karena tidak semua akuisisi yang dilakukan 

memberikan dampak yang baik pada perbankan tersebut. 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Hendaknya menambah metode analisis yang digunakan sebagai 

variabel penelitian serta menggunakan alat uji dan metode lainnya 

sehingga menambah kualitas hasil penelitian. Selain itu juga peneliti 

selanjutnya hendaknya menggunakan wawancara dengan pihak 

perbankan langsung sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih 

banyak. 

 


