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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Darii hasil' penelitian dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi logistik, 

Kesimpulann darii penelitian ini i yaitu:’, 

a. Hasilc pengujiand variabelj likuiditasx yangp diproksikand dngan currentl ratiol 

menunjukkann hasil’ bahwaw likuiditas {(current ratio) }tidak berpengaruh 

terhadap financial distress pada sektor infrastruktur, ’utilitas, ’dan 

transportasii periode 2017-2019. Maka hipotesis dalam penelitian ini 

tidak terbukti. 

b. Hasil pengujian variabel leverage yang diproksikan dengan debt to asset 

ratio menunjukkann hasil; bahwal leverage (debt to asset ratio) 

berpengaruh positif terhadap financial distresss padan sektor infrastruktur, 

utilitas, dan transportasi periode 2017-2019. Maka hipotesis dalam 

penelitian ini terbukti. > 

c. Hasil pengujianv variabel profitabilitasn yang diproksikan dengan return on 

asset menunjukkann hasilc bahwal profitabilitas {(returnl onl asset) 

}berpengaruh hnegatif terhadap {financial distress padao sektor infrastruktur, 

utilitas dan transportasi periode 2017-2019. Makaa hipotesisd dalam p 

penelitian ini terbukti. ,,7 

 

5.2  Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan: penelitian ini, penulis memiliki i beberapa{ keterbatasan, yang 

mungkin dapat1 menimbulkanl pengaruhp dalaml hasilp penelitian, ini, Lyakni pterdapat 

xbeberapa Lperusahaan linfrastruktur, lutilitas, jdan ltransportasi pyang 6tidak 

kmenerbitkan nannual vreport secaraa periodikk selamac tahunz pengamatanL sehinggaL 

sampelL menjadiL berkurang. nHalL ini memungkinkan hasil yang berbeda jika 

seluruh perusahaan memilikil kasus atau masalah yang telah dijelaskan , 

sebelumnya. 
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5.3  Saran 

Berdasarkan,hasilldanaanalisismyangltelahhdilakukannkemudiancsarannyangk

di sampaikan adalah: 

a. Teoritis 

1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menggunakan variable 

lain yang diduga memiliki pengaruh pada financial distress, seperti 

ukuran perusahaan, tingkat suku bunga, dan lain-lain.  

2) UntuklpenelitianlselanjutnyajdapatimenggunakanimetodeLlainlatauldap

atlmengem 

bangkannmetodellain}untukidijadikanlsebagaiipembanding:dalamkmela

kukan prediksiikebangkrutan..< 

3) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan sampel 

penelitian lain, agar mendapat hasil penelitian yang berbeda dari 

sebelumnya 

b. Praktis 

1) Untuk investor 

Untuk investor agar mereview, melakukan pengawasan, dan evaluasi 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuangannya sebelum 

melakukan investasi,yang mana bisa melakukan menganalisis tingkat 

profitabilitas perusahaan.  

2) Untuk manajemen perusahaan 

Untukl lmanajemenl lperusahaanl lsebaiknya l lmemperhatikanp pfaktor-fktork 

kyang mem pengaruhib bfinanciall ldistress l ldann ndapatl lmempertimbangkann 

nhasil+ dari; analisis; penelitian pini iuntuk 0meminimalisir aatau 

umenghindari irisiko terjadinya financial distress 
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