
 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 KESIMPULAN 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati ada atau tidaknya perbedaan kinerja 

keuangan perusahaan PT Waskita Karya Tbk sebelum dan sesudah go public.  

Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan ke lima rasio yaitu Rasio 

Profitabilitas (ROE), Rasio Leverage (DER), Rasio Likuiditas (Current ratio), 

Rasio Efisiensi (Total Assets Turnover) dan Rasio Pasar (Earning Per Share) 

selama 3 tahun sebelum go public dan 3 tahun setelah go public terhitung dari 

perusahaan tersebut melakukan go public dapat disimpulkan bahwa pengujian 

hipotesis yang dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut: 

 

1. Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan uji parsial menggunakan uji 

paired sample t-test ditemukan bahwa Ho 1 diterima dan Ha 1 ditolak dengan 

nilai signifikansi 0.171>0,05. Bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

pada Rasio Profitabilitas yaitu Retun On Equity sebelum dan sesudah go 

public pada PT Waskita Karya Tbk. 
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2. Pengujian hipotesis kedua dilakukan dengan uji parsial menggunakan uji 

paired sample t-test ditemukan bahwa Ha 1 diterima  dengan nilai signifikansi 

0.009>0,05. Bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Leverage 

yaitu Debt Equity Ratio sebelum dan sesudah go public pada PT Waskita 

Karya Tbk. 

 

3. Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan uji parsial menggunakan uji 

paired sample t-test ditemukan bahwa Ha 1 diterima dengan nilai signifikansi 

0.004<0,05. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Likuiditas 

yaitu Current Ratio sebelum dan sesudah go public pada PT Waskita Karya 

Tbk. 

 

4. Pengujian hipotesis keempat dilakukan dengan uji parsial menggunakan uji 

paired sample t-test ditemukan bahwa  Ha 1 diterima dengan nilai signifikansi 

0.031<0,05. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Efisiensi 

yaitu Total Assets Turnover sebelum dan sesudah go public pada PT Waskita 

Karya Tbk. 

 

5. Pengujian hipotesis ke lima dilakukan dengan uji parsial menggunakan uji 

paired sample t-test ditemukan bahwa Ha1 diterima dengan nilai signifikansi 

0.007<0,05. Bahwa  terdapat perbedaan yang signifikan pada Rasio Pasar 

yaitu Earning per Share sebelum dan sesudah go public pada PT Waskita 

Karya Tbk. 
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5.2  SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar perusahaan 

memperhatikan tingkat Return On Equity (ROE) karena setelah go public  

dilakukan rasio ini menurun pada PT. Waskita Karya Tbk. Rasio ini menjadi 

daya tarik utama yang ditawarkan kepada investor. Tingkat Return On Equity 

pada perusahaan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan laba setelah 

pajaknya.  

 

 


