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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris pengaruh 

antara Aktivitas, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. 

Analisis telah dilakukan pada perusahaan property, real estate dan building 

construction tahun 2017-2019. Berdasarkan pada analisis dan pembahasan, dapat 

disimpulkan, yaitu:

a. Secara parsial variabel Aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

financial distress. Hal ini menunjukan bahwa rasio aktivitas tidak memiliki 

peran dalam menentukan Financial Distress, tapi tetap dapat di ketahui bahwa 

pengelolaan aset pada perusahaan adalah salah satu faktor penting dalam 

menentukan keberlangsungan perusahaan. Jika keadaan ini tidak dapat diatasi 

dengan baik, potensi terjadinya financial distress pun semakin besar.

b. Secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial 

distress. Hal ini disebabkan karena apabila perusahaan memiliki ROA yang 

tinggi, maka dapat disimpulkan manajemen telah melakukan efisiensi dan 

efektif dalam mengelola aset perusahaan yang dimiliki untuk mendapatkan 

laba yang maksimum. Jadi semakin tinggi profit yang dihasilkan maka 

perusahaan akan terhindar dari kondisi financial distress.

c. Secara parsial variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap financial distress. Hal ini desebabkan persebaran aset belum tentu 

bisa mengukur suatu perusahaan akan mengalami Financial Distress atau 

tidak.

5.2 Saran

Ada beberapa saran dalam penelitian ini untuk menjadi pertimbangan 

penelitian selanjutnya, yaitu:

a. Saran Teoritis

Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain yang diduga 

memiliki pengaruh terhadap financial distress, seperti rasio leverage, rasio 
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likuiditas, rasio pertumbuhan penjualan dan lain-lain. Ataupun penelitian 

selanjutnya dapat menguji efek dari financial distress pada perusahaan di 

luar sektor property, real estate dan building construction.

b. Saran Praktis

1. Bagi stakeholder

Sebaiknya melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang menjadi 

sasaran untuk menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan rasio 

profitabilitas pada perusahaan tertentu yang rendah dapat 

meningkatkan kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan sedangkan untuk ukuran dari perusahaan itu dan juga bagai 

mana manajemen memanfaatkan asetnya tidak menjadi pengaruh 

signifikan bagi kesulitan keuangan

2. Bagi perusahaan

Sebaiknya perusahaan harus memperbaiki kinerja perusahaan dalam 

hal menggunakan asset perusahaan, karna semakin baik kinerja 

perusahaan dalam menggunakan asset maka akan menimbulkan 

keuntungan bagi perusahaan
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