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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Laba 

terhadap Financial Distress seacara parsial, yang kedua untuk mengetahui 

pengaruh Arus kas terhadap Financial Distress secara parsial, dan yang terakhir 

untuk mengetahui pengaruh Laba dan Arus Kas Terhadap Kondisi Financial 

Distress secara selama 3 tahun dari tahun 2015-2017 dengan menggunakan data 

laporan keuangan Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, 

sehingga dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ho diterima, yaitu 

dengan melihat hasil dari (thitung <  ttabel ) (-6,004 < 2,042), maka Ho diterima dan 

Ha ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa Laba tidak berpengaruh terhadap 

Financial Distress secara parsial. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ha diterima, yaitu dengan 

melihat (thitung > ttabel) (2,566 > 2,042), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa Arus ka berpengaruh terhadap Financial 

Distress secara parsial. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, dapat diketahui bahwa Ha diterima yaitu dengan 

melihat (Fhitung > Ftabel) (18,164 > 2,922), maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga Laba dan Arus Kas berpengaruh signifikan terhadap Kondisi 

Financial Distress secara simultan.  
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5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan simpulan, adapun saran yang dapat diajukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam kaitannnya laporan laba rugi, penekanan terhadap terhadap biaya yang 

diperlukan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Dengan nilai laba yang 

besar diharapkan investor semakin mempercayakan investasinya terhadap 

perusahaan. 

2. Bagi manajemen, dalam kaitannya dengan pelaporan arus kas perusahaan agar 

lebih berhati-hati dengan nilai hutang yang dimiliki. Nilai hutang tersebut dapat 

dijadikan sebagai pemacu kinerja keuangan. 

3. Penggunaan data tahun pengamatan untuk prediksi kondisi financial distress 

suatu perusahaan dinilai dapat mempengaruhi validitas hasil pengujian. Oleh 

karena itu, dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data 

tahun prediksi dalam jangka waktu lebih lama agar hasil pengujian penelitian 

lebih mencerminkan keadaan perusahaan secara tepat. 

 

 

 

 

 


