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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

V.1  Simpulan 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pengaruh 

profitabilitas, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap financial distress. sampel 

yang dijadikan objek pada penelitian ini adalah 27 perusahaan sektor transportasi 

dan logistik yang terdaftar di BEI pada tahun 2018 – 2020 dengan metode 

pengambilan sampel yang dipilih adalah probability sampling.  

Berpedoman pada hasil dari penelitian ini dan uji hipotesis yaitu uji parsial 

(uji z) dan Uji Koefisien Determinasi (Mcfadden R-Squared) melalui analisis 

regresi logistik maka didapatkan suatu kesimpulan sebagai berikut, yaitu: 

a. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Sehingga 

disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti. 

b. Variabel likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Sehingga dapat 

disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini terbukti. 

c. Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial distress. 

Sehingga disimpulkan hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti. 

V.2  Saran 

Berpedoman analisis hasil analisis yang telah dilakukan untuk menambah 

referensi bagi penelitian selanjutnya maka saran yang bisa penulis berikan yaitu: 

V.2.1 Aspek Teoritis 

Bagi peneliti berikutnya disarankan untuk memperbesar jumlah variabel yang 

diprediksi dapat berpengaruh terhadap financial distress selain dari variabel yang 

telah peneliti gunakan seperti leverage, pertumbuhan penjualan, dan arus kas 

ataupun faktor eksternal seperti inflasi dan produk domestik bruto hingga 

didapatkan hasil yang lebih bagus. Setelah itu itu peneliti berikutnya disarankan 

untuk mengganti sampel penelitian lain dan menambah waktu observasi yang lebih 

lama 
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sehingga mendapatkan kesimpulan yang relevan dalam menjelaskan situasi 

perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

V.2.2 Aspek praktis 

a. Bagi Manajemen Perusahaan 

Bagi manajemen perusahaan sektor transportasi dan logistik dalam melakukan 

kegiatan operasionalnya disarankan agar memperhatikan situasi keuangan 

perusahaan yang sekiranya bisa mengantarkan perusahaan ke kondisi kesulitan 

keuangan yaitu likuiditas sehinggap pihak manajerial diharapkan untuk 

mempertimbangkan kemampuan perusahaan sebelum melakukan suatu kebijakan 

yang menambah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga.  

b. Bagi Investor 

Bagi investor yang berinvestasi di perusahaan sektor transportasi dan logistik 

disarankan untuk melakukan peninjauan kinerja keuangan perusahaan terlebih 

dahulu terutama rasio likuiditas perusahaan yang berpengaruh terhadap financial 

distress. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir resiko yang tidak diharapkan 

dan melihat kewajiban dividen yang mampu perusahaan berikan kepada investor. 
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