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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan data pengujian yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulan sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian variabel Likuiditas yang menggunakan Current Ratio (CR) 

menyatakan bahwa Likuiditas (CR) tidak berpengaruh terhadap kondisi 

Financial Distress perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada 

periode 2016-2018. Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian tidak 

terbukti. Sehingga dapat disimpulkan, tinggi atau rendahnya rasio likuiditas 

tidak berpengaruh terhadap kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress. 

2. Hasil pengujian variabel Leverage yang menggunakan Debt to Assets Ratio 

(DAR) menyatakan bahwa Leverage (DAR) berpengaruh positif terhadap 

kondisi Financial Distress perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI pada periode 2016-2018. Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian 

terbukti. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi rasio leverage 

perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan perusahaan mengalami 

financial distress. 

3. Hasil pengujian variabel Profitabilitas yang menggunakan Return on Assets 

(ROA) menyatakan bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif terhadap 

kondisi Financial Distress perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di 

BEI pada periode 2016-2018. Dengan demikian, hipotesis ketiga penelitian 

terbukti. Sehingga dapat disimpulkan, semakin tinggi rasio profitabilitas 

perusahaan maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial 

distress. 

 

V.2. Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapatnya 6 perusahaan yang baru listed pada tahun 2016-2018 dan 1 

perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan dan data keuangan 
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lengkap sesuai variabel penelitian sehingga menyebabkan sampel penelitian 

semakin sedikit. Apabila semua perusahaan tidak new listed dan lengkap semua 

variabel yang dibutuhkan maka hasil yang penelitian yang didapatkan dapat 

berbeda. 

2. Sulitnya mencari buku refrensi untuk penelitian ini pada masa pandemic saat 

ini. 

3. Sulitnya mencari jurnal internasional yang sesuai. 

 

V.3. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan data pengujian yang telah dilakukan serta 

manfaat penelitian ini maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :  

1. Secara Teoritis 

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan variabel-variabel 

lain selain variabel peneliti yang memiliki kemungkinan pengaruh dalam 

memprediksi Financial Distress dan tidak hanya menggunakan Altman Z-

Score sebagai alat ukur dalam memprediksi kondisi Financial Distress agar 

memperoleh hasil yang lebih bervariatif. Saran lain, yang disarankan adalah 

untuk tidak menggunakan satu sektor perusahaan saja sebagai sampel 

penelitian tetapi menggunakan lebih dari 1 sektor perusahaan sebagai sampel 

penelitian. Serta periode pengamatan yang digunakan disarankan untuk 

menggunakan periode pengamatan yang panjang sehingga lebih menjelaskan 

hubungan antara variabel penelitian dengan Financial Distress. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan pihak manajemen dapat meningkatkan 

kinerja keuangan dengan memperbaiki kinerja manajemen lebih baik 

sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya financial distress pada 

perusahaan di masa depan.  

b. Bagi Investor dan Kreditor 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan investor dan kreditor untuk lebih 

melihat kondisi keuangan perusahaan sebelum melakukan investasi atau 
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peminjaman modal sehingga tidak terjadinya kondisi yang tidak 

diinginkan seperti mengalami kerugian.  
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