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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.I Kesimpulan  

Berikut ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan:  

a. Variabel likuiditas dihitung dengan current ratio (CR) setelah 

dilakukan uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

likuiditas sebelum dan saat Covid-19. Maka hipotesis dalam penelitian 

ini ditolak.  

b. Variabel solvabilitas dihitung dengan debt to equity ratio (DER) setelah 

dilakukan uji beda, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

solvabilitas sebelum dan saat Covid-19. Maka hipotesis dalam 

penelitian ini ditolak.  

c. Variabel profitabilitas dihitung dengan return on equity (ROE) setelah 

dilakukan uji beda, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

profitabilitas sebelum dan saat Covid-19. Maka hipotesis dalam 

penelitian ini diterima.  

d. Variabel aktivitas dihitung dengan total assets turnover (TATO) 

setelah dilakukan uji beda, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan 

aktivitas sebelum dan saat Covid-19. Maka hipotesis dalam penelitian 

ini diterima. 

 

V.II Saran 

Terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan berdasarkan dari hasil 

analisis yang dilakukan, yaitu:  

a. Bagi Pembaca  

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai wawasan dan referensi 

bagi pembaca dan peneliti selanjutnya untuk memberikan gambaran 

terhadap perbedaan kinerja keuangan sebelum dan saat terjadinya pandemi 

Covid-19. Dan diharapkan untuk peneliti selanjurnya menambahkan lebih 
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banyak referensi baik dari buku maupun jurnal agar penelitian mempunyai 

hasil yang maksimal. 

 

b. Bagi Perusahaan 

Disarankan bagi perusahaan untuk melihat hasil penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan dalam membuat keputusan serta menjadi 

bahan evaluasi agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.  

 

c. Bagi Investor  

Disarankan bagi investor untuk melihat kinerja keuangan 

perusahaan sebelum membuat keputusan untuk melakukan investasi di 

perusahaan tersebut, dimana hasil penelitian ini dapat menjadi informasi 

tambahan dalam membuat kebijakan terkait investasi.  
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