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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Tujuan dari riset ini yaitu untuk mengetahui uji secara empiris dampak antara leverage, 

profitabilitas serta ukuran perusahaan pada financial distress. Analisis telah dilakukan dalam 

perseroan jasa tahun 2016-2018. Atas dasar analisa serta telaah, pengkaji mengambil kesimpulan, 

yaitu: 

1. Secara parsial variabel leverage berdampak kuat pada financial distress. Hal tersebut 

dikarenakan jika perseroan yang pendanaannya mayoritas dari hutang, akan beresiko 

terjadi kesulitan membayar pada masa di depannya karena hutang yang terlalu tinggi. 

Apabila situasi tersebut tidak teratasi secara tepat, kemungkitan kesulitan finansial 

terjadi juga akan makin tinggi. 

2. Secara parsial variabel profitabilitas berdampak kuat pada financial distress. Hal 

tersebut dikarenakan apabila perseroan mempunyai 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 kesulitan 

finansial. 

3. Secara terpisah variabel ketiga yaitu size tidak berdampak secara kuat pada kesulitan 

finansial. Hal ini disebabkan perseroan yang mempunyai kekayaan aset berskala besar 

belum tentu bisa menghindari kondisi kesulitan finansial karena ada juga perusahaan 

yang menggunakan utang untuk pembiayaan asetnya. 

 

 

V.2   Keterbatasan 

Penelitian ini memiliki keterbatasan hanya terbatas pada perusahaan sektor jasa. Peneliti 

tidak menutup kemungkinan jika financial distress terjadi pada perusahaan di sektor lain selain 

sektor jasa. Penelitian ini juga tidak menambahkan sub sektor keuangan dikarenakan perbedaan 
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struktural laporan keuangan. Penelitian ini juga terbatas pada periode penelitian yang hanya 3 

tahun atau 2016 sampai 2018. 

 

V.3 Saran 

Terdapat saran-saran pada riset ini untuk menjadi pertimbangan kajian selanjutnya, yaitu: 

1. Saran Teoritis 

Untuk pengkajian masa yang akan datang bisa memakai variabel lainnya yang diduga 

memiliki pengaruh pada financial distress, seperti rasio aktifitas, rasio likuiditas, rasio 

pertumbuhan penjualan dan lain-lain. Ataupun penelitian selanjutnya dapat menguji efek 

dari financial distress pada perusahaan di luar sektor jasa. 

2. Saran Praktis 

a. Bagi stakeholder 

Sebaiknya melakukan pembenahan terhadap perusahaan yang menjadi sasaran untuk 

menanamkan modalnya. Hal ini disebabkan karena apa bila rasio leverage yang tinggi 

dan ROA perusahaan terlihat rendah maka investasi yang dilakukan akan menimbulkan 

kerugian. 

b. Bagi perusahaan 

Sebaiknya berhati – hati dalam pengambilan keputusan untuk besarnya hutang dari luar 

perusahaan yang akan digunakan untuk pembiayaan operasional karena resiko yang 

akan ditimbulkan dari tingginya hutang akan memicu kebangkrutan. 
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