
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka penulis 

dapat mengambil kesimpulan dan juga penulis mencoba untuk memberi saran 

yang dapat berguna bagi pihak perusahaan. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil – hasil analisis, penulis dapat mengambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

� Perkembangan EBIT di PT Panorama Sentrawisata Tbk pada tahun 

2000 – 2004  mengalami kenaikan sekaligus penurunan. Dilihat dari 

perkembangannya EBIT perusahaan mengalami kenaikan yang cukup 

besar pada tahun 2001, tetapi pada tahun 2002 perkembangan EBIT 

menurun dengan drastis dan pada tahun 2003/2004 mengalami 

kenaikan tetapi tidak terlalu besar. 

� Perkembangan operating leverage perusahaan dilihat dari tahun 2000 

sanpai dengan tahun 2004 terus terjadi perubahan yang tidak menentu. 

Operating leverage  perusahaan yang paling besar dihasilkan pada 

tahun 2004,meskipun besar tetapi tidak mencapai angka 2. Sedangkan 

operating leverage yang paling kecil dihasilkan pada tahun 2003. Hal 

ini disebabkan oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil dan 

tingginya tingkat inflasi. 

� Dari perhitungan yang telah dilakukan terhadap data – data yang ada 

dengan operating leverage sebagai variabel independen dan 

perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) sebagai variabel 



dependen maka diperoleh korelasi sebesar –0,2090 yang menunjukkan 

hubungan kedua variabel lemah atau rendah. Kemudian melalui 

perhitungan koefisien determinasi, kita dapat mengetahui bahwa 

operating leverage mempengaruhi perubahan EBIT sebesar 4,37% 

dan sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.  Dan yang terakhir 

melalui pengujian hipotesis didapatkan bahwa operating leverage 

tidak mempengaruhi  perubahan laba sebelum bunga dan pajak 

(EBIT) secara signifikant (nyata), tapi lebih dipengaruhi oleh 

perubahan sales dan faktor- faktor lain. 

Dari hasil yang diperoleh, dapat kita ketahui bahwa operating 

leverage tidak dipengaruhi oleh EBIT hal ini mungkin disebabkan 

karena perusahaan ini bergerak di dalam bidang jasa, sehingga biaya 

tetap yang ditanggung oleh perusahaan tidak terlalu besar. 

 

5.2. Saran 

  Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan saran 

yang kira – kira akan berguna bagi perusahaan.  

� Perusahaan sebaiknya mencoba untuk menurunkan beban bunga yang 

harus ditanggung perusahaan, dengan demikian akan menambah besarnya 

laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) yang diterima oleh perusahaan. 

Misalnya mengurangi pinjaman yang dilakukan dan mencari investor yang 

mau menanamkan modalnya untuk mengatasi kekurangan modal yang 

dihadapi. 



� Di dalam melakukan penjualan, promosi yang dilakukan harus lebih giat 

lagi agar dapat meningkatkan pendapatan yang diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


