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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1   Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yang 

akan dirinci sebagai berikut : 

Menurut hasil pengujian parsial dengan melihat tabel variabel in the 

equation, dapat dikatakan bahwa secara parsial seluruh variabel independent 

return on asset, return on equity, current ratio, dan debt ratio memiliki nilai 

signifikansi yang lebih besar dari 5% maka keseluruhan tidak berpengaruh 

terhadap variabel independent financial distress pada perusahaan sub sektor 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2014-2018 dan tidak 

mendukung seluruh hipotesis yang telah ditentukan. Dalam kondisi ekonomi yang 

sama dimana terjadi pelemahan mata uang Rupiah yang menyebabkan harga 

impor bahan baku meningkat, dan peningkatan dari harga minya bersubsidi 

membuat perusahaan food and beverages mengambil langkah dan memiliki 

perilaku yang sama dalam menyikapinya. Sehingga dalam memprediksi financial 

distress, dengan adanya perilaku yang sama antar perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian dalam periode tersebut, tingkat profitabilitas, likuiditas maupun 

rasio hutang bukanlah menjadi faktor penentunya. Secara keseluruhan hasil 

penelitian ini sejalan dengan apa yang dikatakan Hanafi (2013) dalam bukunya 

bahwa kesulitan keuangan atau financial distress lebih disebabkan oleh struktur 
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permodalan yang kurang baik, kurangnya pengetahuan dan metode bisnis yang 

baik serta kurangnya manajemen atau perencanaan dalam suatu perusahaan.  

 

5.2   Saran 

Saran yang dapat diberikan penulis bagi akademisi, praktisi, dan perusahaan 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagi Akademisi 

Hasil dari peneleitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi akademisi 

tentang penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan 

leverage terhadap terjadinya financial distress. Akademisi dapat mencari 

variabel independent lain yang dapat digunakan untuk memprediksi 

adanya keadaan financial distress perusahaan dan dapat menggunakan 

menggunakan EBITDA dalam perhitungan intereset coverage rasio 

sebagai prediksi financial distress. Saran lain adalah dalam melakukan 

penelitian ini diharapkan menggunakan objek selain sektor makanan dan 

minuman.  

b. Bagi Investor 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu investor dalam 

menentukan saham perusahaan mana yang akan dimasukan dalam 

portofolio investasi yang telah direncanakan terutama jika investor ingin 

memasukan perusahaan sektor makanan dan minuman dalam 

portofolionya. Investor diharapkan lebih melihat variabel lain yang berada 

diluar variabel dalam penelitian ini diakrenakan secara parsial keseluruhan 
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variabel independent tidak berpengaruh. Investor juga disarankan tidak 

hanya terpicu oleh nilai ROA,ROE,CR yang rendah dan DR yang tinggi. 

Tetapi, melihat faktor lain seperti melihat arus kas. 

c. Bagi Pihak Manajemen 

Hasil dari penelitian bagi manajemen perusahaan dapat dijadikan acuan 

untuk menganalisis financial distress dengan memperhatikan variabel 

selain ROA, ROE, CR, dan DR.  


