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1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi :
1. Penulis

Sebagai sarana untuk mengaplikasikan pengetahuan yang selama ini
telah di perolehnya dalam bangku kuliah secara teknis dan praktis.

2. Perusahaan

Penulis menyadari bahwa penelitian i„i jauh dari sempuma namun
penuiis berharap bahwa penelitian i„i dapat bermanfaat bagi
perusahaan.

3. Kalangan mahasiswa

a. Dapa, di gunakan sebagai pembanding audi- studi yang dilakukan
oleh peneliti lain mengenai masalah yang sama.

b. Dapa, memberikan pengeiahuan tahta, lmlwg manajemen
keuangan.
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Perusahaan besar lebih mudah me„dapa,kan ,a,nbaha„ da„a sebab
perusahaan besar memiliki akses yang ,ebih luas di pasar moda, di ba„di„gka„
perusahaan keci!, semen.ara perusahaan keeil lebih berga„,ung pada moda, sendiri
dan banruan kredi, per„eri„tah dan lembaga keuangan. Keunggu,an yang dimi|ik|.
perusahaan besar seperii skaIa ek„„omis yai.u dengan men,ngka,„ya tambahan
ou.pu, dapa, meminimumkan biaya ra,a-ra,a produksi, dan diversivikas, produk
yang dapa, memperendan ra,a - ra,a biaya distiibusi produk. dan jari„ga„ pasar
yang lebih ,uas dibandingkan perusahaan keci, sehingga perusahaan besar lebih
mudah u„,uk me„ingka,kan volume penjualannya a,au memperbaiki ,i„gka, efisiensi
perusahaan.

H3 : Tingka, Efisensi Perusahaan besar pada k„ndisi saa, krisis dan seie.ah krisis ada.ah
berbeda

H4 : Ti„gka, efisiensi perusahaan keei, pada kondisi saa, knsis dan se.elah krisis adaiah
berbeda

Pada kondisi saa, krisis perusahaan Pas,i .erkena dampak dari krisis
tersebu,. Masi yang tinggi nrenyebakan naiknya harga fak.or - fak.or produksi dan
menyebabakan m_ya daya beli masyaraka,. Ha, ini mempengaruhi ^
efisiensi perusahaan karena b.aya produksi yang harus di,a„ggung pemsahsm„
semakm ,inggi tetapi pendapata„ yang ditenma ^^ ^^ ^^
kondisi se,elah krisis kondisi perek„n„raian yang mulai s,ab„ ^ ^^
dampak yang ,ebih baik un.uk perusahaan d,bandi„gkan pada kondisis saa, krisis


