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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan atas hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sesuai dengan permasalahan yang telah dibahas dalam 

penelitian ini. Adapun simpulan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H1), penelitian ini 

membuktikan adanya kecenderungan pengaruh yang tidak signifikan atas 

profitability terhadap financial distress predicted pada perusahaan BUMN 

yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Demikian, dapat dikatakan 

bahwa kenaikan dan penurunan profitabilitas yang terjadi pada seluruh 

perusahaan BUMN dapat mempengaruhi kondisi keuangan namun tidak 

terlalu berdampak untuk sampai mengalami terjadinya financial distress. 

2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H2), penelitian ini 

membuktikan adanya kecenderungan pengaruh yang tidak signifikan atas 

solvency terhadap financial distress predicted pada perusahaan BUMN 

yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Demikian, dapat dikatakan 

bahwa kenaikan dan penurunan solvabilitas yang terjadi pada seluruh 

perusahaan BUMN dapat mempengaruhi kondisi keuangan keuangan 

namun tidak terlalu berdampak untuk sampai mengalami terjadinya 

financial distress 

3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama (H3), penelitian ini 

membuktikan adanya kecenderungan pengaruh signifikan negatif atas 

liquidity terhadap financial distress predicted pada perusahaan BUMN 

yang terdaftar di BEI periode 2016-2018. Penurunan likuiditas yang terjadi 

pada seluruh perusahaan BUMN memiliki pengaruh besar terhadap 

kondisi keuangan hingga mengalami terjadinya financial distress. 

 

V.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan penelitian yang dilakukan selama merancang dan 

mengembangkan penelitian ini yang masih perlu diperbaiki pada penelitian 

selanjutnya antara lain: 
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1. Penelitian ini hanya memiliki 69 sampel, sehingga terdapat keterbatasan 

peneliti dalam hanya dapat menilai perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia saja. 

2. Penelitian ini hanya memakai tiga variabel, yaitu profitability, solvency, 

dan liquidity. Sehingga model dalam penelitiab ini hanya dapat 

menjelaskan variasi dalam variabel tersebut. 

 

V.3 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan penelitian, maka penulis 

mengajukan saran agar dapat melakukan penelitian yang lebih baik lagi untuk 

penelitian selanjutnya: 

1. Dalam penelitian ini, sampel penelitian masih terbatas maka disarankan 

untuk penelitian selanjutnya agar memperluas sampel baik dari sisi sektor 

ataupun jenis perusahaan dengan menetapkan kriteia yang tepat. Sehingga 

hasil penelitian akan semakin objektif karena semakin banyaknya sampel. 

2. Variabel dalam penelitian masih terbatas, maka disarankan untuk 

penelitian selanjutnya agar memperbanyak variabel baik dari sisi aset, 

utang, modal, ataupun beban perusahaan untuk mengetahui variabel- 

variabel lain yang dapat mempengaruhi financial distress. 
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