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ABSTRAK 
 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasio keuangan 
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan pada perusahaan 
manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan-masukan 
atau informasi bagi perusahaan dan penanam modal (investor) untuk digunakan 
sebagai bahan pertimbangan dalam usaha untuk maningkatkan atau 
mengembangkan kinerja keuangan dimasa yang akan datang. 

Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan 
dalam suatu periode waktu yang tertuang pada laporan keuangan perusahaan yang 
bersangkutan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 
Cash Flow Return on Asset (CFROA). Sampel penelitian yang digunakan 
sebanyak 22 perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia, 
dimana metode yang digunakan adalah purposive sampling yaitu metode 
pengambilan sampel yang mengambil objek dengan kriteria tertentu. Untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan 
analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, R2 dan uji asumsi klasik. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis data dengan menggunakan uji t untuk 
variabel likuiditas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,785 > 0,05 sehingga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan manufaktur di Bursa Efek 
Indonesia, maka rasio likuiditas tidak berpengaruh terhadap tingkat kinerja 
keuangan pada perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek Indonesia. 
Hasil uji t untuk variabel solvabilitas diperoleh nilai signifikansi 0,985 > 0,05  
sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan manufaktur 
di Bursa Efek Indonesia, maka rasio solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan keuangan perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek 
Indonesia. Sedangkan uji t untuk variabel profitabilitas diperoleh nilai signifikansi 
sebesar 0,003 < 0,05 sehingga berpengaruh signifikan terhadap CFROA 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, maka profitabilitas berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang go public di 
Bursa Efek Indonesia. 

 
 

Kata kunci: Kinerja Keuangan, Cash Flow Return on Asset (CFROA), 
Liukuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas. 
  



 
 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perencanaan yang tepat adalah kunci keberhasilan seorang manajer. 

perencanaan yang baik harus bisa dihubungkan dengan kekuatan dan 

kelemahan perusahaan itu sendiri. Salah satu analisis untuk membuat 

perencanaan dan pengendalian keuangan yang baik adalah dengan melakukan 

analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan salah satu bentuk 

informasi akuntansi yang penting dalam proses peilaian kinerja perusahaan, 

sehingga dengan rasio keuangan tersebut dapat mengungkapkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan maupun kinerja yang telah dicapai perusahaan 

untuk suatu periode tertentu. 

Analisis laporan keuangan secara teoritis terdiri dari dua kata, yaitu 

analisis dan laporan keuangan. Ini berarti bahwa analisis laporan keuangan 

merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu 

dan mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa 

sekatrang dan masa lalu, dengan tujuan utama menentukan estimasi dan 

prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada 

masa mendatang. Analisis laporan keuangan dikatakan mempunyai kegunaan 

apabila dapat dipakai untuk memprediksi fenomena ekonomi. 

Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan informasi akuntansi 

berupa rasio keuangan dimana untuk menilai kinerja keuangan suatu 

perusahaan dapat ditentukan dari berbagai aspek. Pengukuran kinerja yang 

dilanjutkan dengan penilaian kinerja perusahaan dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengelola operasi organisasi, 

membantu pengambilan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan akan sumber 

daya, merencanakan pengembangan dan menyediakan informasi untuk 

memberikan penghargaan bagi karyawan. Selanjutnya penilaian kinerja 

keuangan dinyatakan sebagai penentuan secara periodik efektifitas operasi 

suatu organisasi dan karyawan berdasar sasaran, standar dan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. 



 
 

 

Sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi 

perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponennya. Laba 

perusahaan diperlukan untuk kepentingan kelangsungan hidup perusahaan dan 

ketidakmampuan perusahaan dalam mendapatkan laba akan menyebabkan 

tersingkirnya perusahaan dari perekonomian. Untuk memperoleh laba, 

perusahaan harus melakukan kegiatan operasional. Kegiatan operasional ini 

dapat terlaksana jika perusahaan mempunyai sumber daya. Sumber daya 

perusahaan tercantum di dalam neraca. Hubungan antara unsur-unsur yang 

membentuk neraca dapat ditunjukkan oleh rasio keuangan (Mahduh dan 

Abdul: 2005). 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas serta mengingat 

pentingnya kinerja keuangan bagi perkembangannya perusahaan manufaktur, 

maka penulis memilih judul “ANALISIS RASIO KEUANGAN SEBAGAI 

DASAR PENILAIAN TINGKAT KINERJA KEUANGAN 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG GO PUBLIC DI BEI”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apakah rasio keuangan berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur 

yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kinerja Keuangan 

Kinerja keuangan adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan 

dalam suatu periode waktu tertentuang pada laporan keuangan perusahaan yang 

bersangkutan. 

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga 

dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan 

yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. 



 
 

 

Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil proses pencatatan akuntansi keuangan. 

Laporan keuangan itu berisi informasi tentang prestasi perusahaan dibidang 

keuangan pada masa lampau. Laporan keuangan yang utama yaitu neraca dan 

perhitungan laba dan rugi. Namun dalam praktik sering diikutsertakan beberapa 

laporan lain untuk menjelaskan, misalnya laporan perubahan modal atau laporan 

laba yang ditahan, laporan perubahan modal, perhitungan harga pokok dan lain-

lain. 

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha 

suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Laporan keuangan 

pada dasarnya merupakan hasil refleksi dari sekian banyak transaksi yang terjadi 

dalam suatu perusahaan. Transaksi dan peristiwa yang bersifat finansial dicacat, 

digolongkan, dan diringkaskan dengan cara setepat-tepatnya dalam satuan uang, 

dan kemudian diadakan penafsiran untuk berbagai tujuan. Laporan keuangan 

merupakan hasil tindakan perbuatan ringkasan data keuangan perusahaan. 

Laporan keuangan ini disusun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan 

pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan dengan data 

perusahaan. 

Tujuan Laporan Keuangan 

Menurut standar akuntansi keuangan (IAI: 2007), tujuan laporan keuangan 

adalah sebagai berikut: 

1) Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

2) Laporan keuangan disusun untuk memenuhi kebutuhan bersama oleh 

sebagian besar pemakainya, yang secara umum menggambarkan pengaruh 

keuangan dari kejadian masa lalu. 

3) Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang dilakukan manajemen atau 

pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercaya 

kepadanya. 

 



 
 

 

Fungsi Laporan Keuangan 

Menurut (Harnanto: 1985) dari laporan keuangan tersebut manajemen 

dapat memperoleh banyak informasi yang bermanfaat: 

1) Merumuskan, melaksanakan dan mengadakan penilaian terhadap 

kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dianggap perlu. 

2) Mengorganisasi dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan atau aktivitas 

dalam perusahaan. 

3) Merencanakan dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas sehari-hari (dalam 

perusahaan). 

4) Mempelajari aspek, tahap-tahap kegiatan tertentu dalam perusahaan. 

5) Menilai keadaan atau posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. 

Bentuk-bentuk Laporan Keuangan 

Untuk melakukan analisis terhadap suatu laporan keuangan seorang 

analisis harus mengetahui dan mempelajari terlebih dahulu pengertian tentang 

bentuk-bentuk laporan keuangan diantaranya 

1) Neraca 

2) Laporan Arus Kas 

3) Laporan Laba Rugi 

Rasio Keuangan 

Rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari 

satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang 

relevendan signifikan (berarti). Misalnya antara utang dan modal, antara kas dan 

total aset, antara harga pokok produksi dengan total penjualan, dan sebagainya. 

Teknik ini sangat lazim digunakan para analisis. Rasio keuangan sangat penting 

dalam melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan 

Rasio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak 

digunakan. Rasio ini merupakan alat analisis yang dapat memberikan jalan keluar 

dan menggambarkan suatu keadaan perusahaan. Rasio dapat menyingkap suatu 

hubungan dan sekaligus menjadi dasar pembandingan yang menunjukkan kondisi 

atau kecenderungan yang tidak dapat dideteksi bila kita hanya melihat komponen-

komponen rasio itu sendiri (Juliyanti dan Dwi: 2008) 



 
 

 

Adapun bentuk-bentuk rasio keuangan terdiri dari: 

1) Rasio Likuiditas 

Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk 

menyelesaikan hutang jangka pendeknya. 

2) Rasio Solvabilitas 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila 

perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dapat dihitung dari pos-posyang sifatnya 

jangka panjang seperti aktiva tetap dan utang jangka panjang. 

3) Rasio profitabilitas 

rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba 

melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan 

kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa laporan keuangan 

tahun perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2009-2010. Sumber data dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan 

yang diambil dari sumber lain maupun situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. 

Data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu 

skala numerik (angka). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang go public yang 

etrdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2010. Metode penganmbilan 

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Penggunaan metode ini 

bertujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria yang telah 

ditetapkan. 

Sampel dalam penelitian ini adalah 22 perusahaan manufaktur yang go 

public di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel yang dipilih adalah perusahaan 

yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 

2009-2010. 



 
 

 

2) Perusahaan yang go public dan semua variabel independen maupun variabel 

dependen tersedia dan dapat diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang 

diambil dari sumber lain maupun situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi berdasarkan 

sumber data yang sebelumnya telah tersedia. Data tersebut diperoleh dari 

Indonesian Stock Index (IDX) tepatnya melalui www.idx.co.id berupa laporan 

keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 

2009-2010. 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis Regresi linier berganda. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

dan sejauh mana pengaruh beberapa variabel independen tersebut terhadap 

variabel dependen. Formulasi yang digunakan adalah sebagai berikut : 

Y a β X β X β X e 

Dimana : 

Y  = Kinerja keuangan 

a  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

X1  = Rasio Likuiditas 

X2  = Rasio Solvabilitas 

X3  = Rasio Profitabilitas 

e  = error 

2. Uji t 

Digunakan untuk membuktikan signifikansi variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara parsial. 

a) Langkah-langkah pengujian 

H0 : β = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 



 
 

 

Ha : β ≠ 0, artinya ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

b) Level of signifikan = 0,05 

c) Kriteria pengujian, yaitu : 

Ho diterima apabila : -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel. 

Ho ditolak apabila  : t hitung > t tabel atau t hitung < - t tabel 

d) Kesimpulan 

Membandingkan antara t hitung dengan t tabel, maka dapat diketahui 

apakah H0 ditolak atau diterima. 

3. Uji F 

Digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan 

variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

a) Menentukan Hipotesis 

H0: β₁= β₂ = 0, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara simultan. 

Ha: β₁≠β₂≠0, artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara simultan. 

b) Level of Significance (α) =0,05 atau 5% 

Derajat kebebasan (dk) = k; n – 1- k 

Nilai F tabel = F0,05;(k); (n- 1- k) 

Keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis digunakan dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

F test> nilai Ftabel, maka H0 ditolak. 

Ftest< nilai Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

c) Menentukan Kesimpulan 

Apabila nilai Signifikansi < 0,05 maka H0 ditolak dan apabila nilai 

signifikansi > 0,05 maka H0 diterima. 

4. Koefisien determinasi (R2) 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji R2 merupakan pengujian yang 

digunakan untuk seberapa besar variabel terikat dapat disajikan oleh variabel 



 
 

 

bebas. Nilai R2 besarnya antara 0 dan 1 ( 0 < R2< 1). Semakin tinggi nilai 

R2menunjukkan semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap perubahan 

variabel terikat. Jika R-square sama dengan 1, berarti variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat, tetapi jika R-square sama dengan nol, 

berarti variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.  

5. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi berganda yang 

dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen, maka ada 

beberapa asumsi yang harus dipenuhi oleh suatu model regresi, yakni 

normalitas data, tidak ada autokorelasi, tidak ada multikolininearitas, dan tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Normalitas merupakan pengujian apakah dalam sebuah model 

regresi variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah datanya yang 

normal atau yang mendekati normal. Untuk menguji normalitas dalam 

penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogrov-Smirnov. Kriteria yang 

digunakan adalah pengujian dua arah yaitu, dengan membandingkan nilai p 

yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. 

Apabila nilai p> 0,05 maka data berdistribusi normal (Ghozali: 2005). 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas / independen (Ghozali: 

2005). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasinya antar sesama variabel independen adalah 

nol. Adanya multikolinearitas dapat dilihat dari tolerance yang lebih besar 

dari 0,1 atau Variance Inflation Factor (VIP) yang lebih kecil dari 10.  

  



 
 

 

c. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi linier ada kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi dengan menggunakan Durbin-Watson (DW) test (Ghozali: 

2005). Cara mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan melihat angka 

Durbin Watson. 

d. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2005) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalammodel regresi terjadi ketidaksamaan varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual 

dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas. Sedangkan jika varian berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Untuk menetukan heteroskedastisitas dengan 

menggunakan grafik scatterplot, titik-titik yang terbentuk harus menyebar 

secara acak, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

 

HASIL PENELITIAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh rasio keuangan 

terhadap tingkat kinerja keuangan peda perusahaan manufaktur yang go public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010 diperoleh hasil bahwa variabel 

likuditas diperoleh nilai thitung = -0,275<2,021 (p= 0,785> 0,05); sehingga Ho 

diterima, artinya likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap CFROA 

perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia, maka rasio likuditas tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kinerja keuangan peda perusahaan manufaktur yang 

go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010. Berdasarkan hal itu 

maka H1 yang menyatakan bahwaCurrent Ratio (CR) terhadap Kinerja 

Keuangan Perusahaan ditolak kebenarannya. 

Hasil perhitungan untuk variabel solvabilitas diperoleh nilai 

thitung=0,019<2,021 (p= 0,985> 0,05); sehingga Ho diterima, artinya solvabilitas 



 
 

 

tidak berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia, maka solvabiltias tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010. Sehingga H2 yang 

menyatakan bahwaDebt To Equity Ratio (DER) terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan ditolak kebenarannya. 

Hasil perhitungan untuk variabel profitabilitas diperoleh nilai thitung= 

3,134>2,021 (p= 0,003< 0,05); sehingga Ho ditolak, artinya profitabiltias 

berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia, maka profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2010. Sehingga H3 yang 

menyatakan bahwaReturn On Total Assets (ROA), terhadap kinerja 

keuangan diterima kebenarannya. 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang analisis pengaruh rasio keuangan 

terhadap tingkat kinerja keuangan peda perusahaan manufaktur yang go public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2010 dapat ditarik kesimpulan: 

1. Variabel likuditas diperoleh nilai thitung = -0,275 < 2,021 (p= 0,785 > 0,05); 

sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia, maka rasio likuditas tidak berpengaruh 

terhadap tingkat kinerja keuangan peda perusahaan manufaktur yang go public 

di Bursa Efek Indonesia. 

2. Variabel solvabilitas diperoleh nilai thitung = 0,019 < 2,021 (p= 0,985 > 0,05); 

sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan 



 
 

 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia, maka solvabiltias tidak berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

3. Variabel profitabilitas diperoleh nilai thitung= 3,134 > 2,021 (p= 0,003 < 0,05); 

sehingga berpengaruh signifikan terhadap CFROA perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia, maka profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

 
B. Saran 

Adanya berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan diharapkan lebih meningkatkan kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga resiko terjadinya penurunan kinerja keuangan 

perusahaan semakin kecil dan dapat semakin menarik investor. 

2. Bagi investor diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan investasi, terutama 

dengan menganalisis secara cermat tentang kinerja keuangan perusahaan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih meningkatkan penelitian 

melalui penambahan perusahaan sebagai sampel penelitian serta periode 

penelitian. 
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