
 

BAB V 

 
SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 
A. Simpulan 

 
Berdasarkan hasil dari pengujian logistic yang yang dilakukan dapat 

disimpulkan hasil sebagai berikut : 

1. Dewan komisaris independen yang diukur dari proposi dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress pada perusahaan. 

2. Kepemilikan Institusional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kondisi financial distress, dalam hal ini semakin banyak kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap kondisi financial distress. 

Artinya, semakin banyak kepemilikan institusional maka pengawasan 

dalam perusahaan akan semakin ketat dan manajemen harus berpikir 

untuk melakukan kegiatan yang oportunistik karena monitoring yang 

ketat dari kepemilikan institusional sehingga menyebabkan 

pemanfaatan aset perusahaan akan semakin efisien, sehingga 

kemungkinan perusahaan mengalami financial distress akan semakin 

kecil. 

3. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kondisi financial 

distress pada perusahaan. 
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4. Ukuran komite audit yang diukur berdasarkan total dari komite audit 

dalam perusahaan tidak berpengaruh terhadap kondisi  financial 

distress pada perusahaan. 

5. Inflasi yang diukur berdasarkan inflasi tahunan tidak berpengaruh 

terhadap kondisi financial distress pada perusahaan karena laju inflasi 

dari tahun 2015 – 2018 masih termasuk kategori aman untuk suatu 

perusahaan. 

6. Suku bunga yang diukur berdasarkan suku bunga tahunan tidak 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress karena selama periode 

penelitian yaitu tahun 2015 – 2018 masih termasuk dalam kategori 

aman untuk suatu perusahaan. 

B. Saran 

 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan rasio – 

rasio diluar penelitian ini yang keumungkinan memiliki pengaruh 

signifikan dalam pengujian financial distress. 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau mengganti 

sub sektor perusahaan untuk dijadikan sampel pada penelitian. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah periode dalam 

penelitian yang lebih panjang agar memperoleh hasil yang lebih 

baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan control 

variabel fixed effect dalam pengujian. 



 

 

 

 

 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

 

1. Penelitian ini terbatas hanya menggunakan 6 rasio dalam 

memprediksi financial distress pada perusahaan, yaitu corporate 

governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan ukuran 

koite audit, serta makroekonomi yang diproksikan dengan inflasi 

dan suku bunga. 

2. Periode penelitian terbatas 4 tahun yaitu 2015 – 2018. 

 

3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya menggunakan 

satu sub sektor yaitu sektor manufaktur. 

4. Tidak memakai fixed effect dalam pengujian regresi. 
 


