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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Riset ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris mengenai 

profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan manufaktur yang 

listing di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020. Penelitian ini mengangkat 

model Z Score yang digagas oleh Altman sebagai pengukuran Financial 

distress. Model Zscore dipilih dengan mempertimbangkan objek yang 

digunakan dalam penelitian, dimana model z score ini diperuntukan untuk 

penelitian yang menggunakan sektor manufaktur dan model asli altman ini 

memiliki tingkat akurasi yang besar dalam mengindikasi kesulitan keuangan 

entitas yaitu sebesar 95%.Berdasarkan hasil pengujian pada pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap financial distress, hal ini 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat  nilai return on asset 

yang didapatkan oleh perusahaan maka akan mengurangi kenaikan 

financial distress.   

2. Kepemilikan institusional mampu memoderasi hubungan antara 

profitabilitas terhadap financial distress. Hal ini mengindikasikan 

semakin tinggi tingkat nilai kepemilikan institusional maka akan 

menurunkan financial distress sehingga dengan adanya kepemilikan 

institusional ini semakin memperkuat hubungan antara profitabilitas 

terhadap financial distress. 

5.2. Saran  

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan dalam riset ini, maka peneliti 

menyampaikan beberapa masukan bagi penelitian selanjutnya : 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak dan 

memperluas sampel penelitian menjadi seluruh perusahaan yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia agar hasil yang diperoleh menjadi 

objektif
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2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel yang 

akan diteliti. Dengan menggunakan lebih dari satu varaibel independen 

agar dapat menemukan variabel yang memiliki pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian 

sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.  

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas variabel yang 

diteliti dengan menggunakan variabel yang mempuyai pengaruh yang 

lebih tinggi. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan pembaharuan 

dengan menyertakan variabel moderasi, ataupun kontrol yang lebih 

relevan dengan financial distress.  
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