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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa:  

1.  Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress yang 

ditunjukkan dengan koefisien sebesar -2,993, dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,106 yang besarnya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. 

Pengaruh profitabilitas terhadap financial distress adalah sebesar -2,993. 

Artinya setiap pertambahan 1 pada rasio ROA akan menurunkan 

financial distress sebesar -2,993.  

2.  Likuiditas berpengaruh negatif terhadap financial distress ditunjukkan 

dengan koefisien sebesar -3,613, dengan tingkat signifikansi 0,259 yang 

besarnya lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Pengaruh likuiditas 

terhadap financial distress adalah sebesar -2,993. Artinya setiap 

pertambahan 1 pada rasio CR akan menurunkan financial distress sebesar 

-3,613  jika profitabilitas dan leverage dalam kondisi konstan.  

3.  Leverage berpengaruh terhadap financial distress ditunjukkan dengan 

koefisien sebesar 4,847, dengan tingkat signifikansi 0,218 yang besarnya 

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Pengaruh leverage terhadap 

financial distress adalah sebesar 4,847. Artinya setiap pertambahan 1 

pada rasio leverage akan meningkatkan laba usaha sebesar 4,847 jika 
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profitabilitas dan likuiditas dalam kondisi konstan. Kenaikan sebesar 

4,847,- disebabkan karena komponen DER (ekuitas dan utang) 

memberikan pengaruh terhadap rasio ICR dalam financial distress. 

4. Profitabilitas, likuiditas dan leverage secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap laba usaha yang ditunjukkan dengan taraf signifikansi 

yang dimiliki oleh seluruh variabel bebas sebesar 0,001 yang nilainya 

lebih kecil dari 0,05. Pengaruh profitabilitas, likuiditas dan leverage 

secara simultan terhadap laba usaha adalah sebesar 41,0%, sedangkan 

59,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini 

diantaranya adalah arus kas dan good corporate governance. 

5.2 Saran 

1. Agar rasio profitabilitas dalam hal ini Return On Asset stabil dan 

tergolong baik, maka perusahan harus menggunakan hasil kinerja  

keuangan sebelumnya untuk menjadi bahan evaluasi di periode 

selanjutnya. Harus dikaji apakah asset yang dimiliki perusahaan ini 

menunjang kenaikan laba perusahaan atau tidak sehingga fluktuasi nilai 

ROA dapat berperan untuk melihst kondisi keuangan perusahaan. 

2.  Perusahaan harus memantau pertumbuhan rasio likuiditas juga dalam hal 

ini nilai Current Ratio karena jika rasio ini meningkat, menunjukkan 

bahwa aktiva lancar yang dimiliki perusahaan dapat menutupi utang 

jangka pendek. Hal tersebut akan berpengaruh pula terhadap 

pertumbuhan kondisi keuangan perusahaan sehingga tidak mengalami 

kesulitan keuangan (financial distress). 
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3. Rasio leverage yang menggunakan Debt to Equity Ratio menunjukan 

seberapa banyak utang yang dimiliki perusahaan jika dibandingkan 

dengan modalnya. Perusahan harus memantau rasio ini dan melakukan 

perbaikan karena jika rasio ini semakin besar, artinya perusahaan lebih 

banyak menggunakan utangnya daripada modal pada perusahannya. Hal 

tersebut jika tidak dipantau dan tidak dilakukan perbaikan akan 

menimbulkan kesulitan keuangan. 

4.  Selain rasio profitabilitas, likuiditas dan leverage yang berpengaruh 

terhadap kondisi kesulitan keuangan perusahaan, tidak menutup 

kemungkinan rasio keuangan yang lain pun juga memiliki keterkaitan 

yang sama bahkan lebih. Maka dari itu perusahaan harus lebih 

memperhatikan rasio-rasio keuangan perusahaan untuk menjadi salah 

satu upaya menghindari kesulitan keuangan yang mungkin terjadi. 


