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BAB V

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASANPENELITIAN

A. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, ukuran

perusahaan dan arus kas terhadap financial distress. Berdasarkan analisis yang dilakukan

dengan mennggunakan metode binary regression logistic diperoleh sampel 252

perusahaan dengan total perusahaan financial dsitress sebanyak 36 perusahaan dan

sebanyak 217 perusahaan non financial distress. Berdasarkan pengujian yang dilakukan,

diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial distress. Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap

financial distress,artinya perusahaan yang memiliki current ratio yang tinggi

disebabkan karena adanya aktiva lancar terlalu banyak yang tidak produktif yang

dapat menghilangkan kesempatan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin tinggi.

2. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial dsitress. Hasil

penelitian ini menunjukkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap

financial distress. Hasil penelitian ini mendukung Trade off Theory Semakin tinggi

penggunaan hutang akan daopat menurunkan financial distress. Karena

perusahaan-perusahaan dengan tingkat laba (keuntungan) yang tinggi tentu akan

berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga

tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan perusahaan.

3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap financial dsitress. Hal ini

dimungkinan karena asset yang tinggi belum tentu menghasilkan laba yang tinggi,
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yang dimungkinan karena adanya aktiva lancar yang dimiliki perusahaan tidak

produktif yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi

perekonomian yang menurun, sehingga besar kecilnya ukuran perusahaan tidak

berpengaruh terhadap financial distress.

4. Arus kas operasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress.

karena Arus kas dapat diajdikan tolak ukur aktivitas perusahaan dalam

menghasilakan keuntungan, arus kas yang tinggi menunjukkan efektifitas perusahaan

dalam mengelola operasinya sehingga dapat menghasilakna laba yang dapat

digunakan untuk melunasi pinjaman sehingga kemungkinan perushaaan mengalami

resiko financial distress akan rendah.

B. SARAN

Berikut ini beberapa saran yang dapat menjadi masukan untuk penelitian yang

selanjutnya dari hasil analisis penelitian ini yaitu:

1. Dari hasil penelitian ini diperoleh nilai Nagelkerke R square sebesar 26,3% yang

artinya model ini hanya mampu menjelaskan variabel financial dsitress sebesar 26,3%

dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Sehingga untuk penelitian

selanjutnya sebaiknya menambah variabel lain yang dianggap mampu mempengaruhi

financial dsitress. Selain itu, untuk peneltian selanjutnya juga dapat mengganti proksi

dari ukuran perusahaan dengan total penjualan dan mengganti objek penelitian dan

atau memperpanjang periode penelitian.

2. Manajer perusahaan hendaklah memperhatikan faktor apa saja yang dapat

memperngaruhi financial distress agar nantinya dapat mengambil keputusan lebih

tepat.

C. KETERBATASANPENELITIAN

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:
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1. Variabelyang digunakan yaitu: Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Arus

Kas.

2. Periode pada penelitian yaitu periode 2010-2016.

Perusahaan Real Estate dan Property yang terdaftar di BEI periode 2010- 2016


