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BAB V

PENUTUP

5.1   Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan yang

bisa diambil adalah sebagai berikut:

a. Hasil pengujian secara parsial atau uji t menunjukkan variabel Current Ratio

(X1) memiliki nilai thitung (2,255) > ttabel (2,026), sehingga H1 diterima.

Variabel Return On Investment (X6) memiliki nilai thitung (-2,399) < ttabel (-

2,026), sehingga H6 diterima. Variabel Earning per Share (X7) memiliki nilai

thitung (6,045) > ttabel (2,026), sehingga H7 diterima. Dengan demikian dapat

ditarik kesimpulan secara parsial variabel independen yang berpengaruh

terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Current Ratio (X1), Return On Investment (X6), dan

Earning per Share (X7) sedangkan variabel Debt to Assets Ratio (X2), Debt to

Equity Ratio (X3), Total Assets Turn Over (X4), Return On Equity (X5) tidak

berpengaruh.

b. Hasil pengujian secara simultan atau uji F menunjukkan nilai Fhitung adalah

16,383 dimana nilai tersebut lebih besar dari pada Ftabel (2,270) yang artinya

H8 diterima, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara simultan variabel

Current Ratio (X1), Debt to Assets Ratio (X2), Debt to Equity Ratio (X3),

Total Assets Turn Over (X4), Return On Equity (X5), Return On Investment

(X6), dan Earning per Share (X7) berpengaruh signifikan terhadap tingkat
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kinerja keuangan perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia.

5.2   Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka saran yang dapat diberikan

penulis sebagai berikut:

a. Agar hasil penelitian bisa mendukung kesimpulan yang lebih akurat maka

sampel yang digunakan hendaknya menggunakan periode lebih dari tiga

tahun, misalnya empat atau lima tahun terakhir.

b. Variabel independen ditambah supaya lebih menggambarkan pengaruh

kinerja keuangan perusahaan.

5.3   Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian terdapat beberapa keterbatasan. Antara lain:

a. Dalam menilai kinerja keuangan hanya menggunakan Earning After Tax

sebagai ukuran kinerja keuangan dan pada penelitian ini hanya menggunakan

rentang waktu 3 tahun yaitu 2010-2012.

b. Keterbatasan mendapatkan referensi penelitian terdahulu sebagai bahan

acuan, sehingga penulis mendapatkan sedikit kesulitan dalam penulisan

skripsi ini.


