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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kondisi perkembangan CR pada perusahaan manufaktur sub sektor farmasi  

yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2015 mengalami 

fluktuatif, kondisi ROA mengalami penurunan setiap tahunnya sedang kondisi 

DER mengalami fluktuatif setiap tahun. 

2. Hasil penelitian menyimpulkan secara simultan likuiditas, profitabilitas dan 

solvabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dengan kontribusi pengaruh 

yang diberikan adalah sebesar 69,9%, sedangkan 30,1% sisanya merupakan 

besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti. 

Likuiditas memiliki pengaruh dengan kontribusi yang diberikan sebesar 36,1%. 

Profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap financial distress 

dengan kontribusi yang diberikan sebesar 29,1%. Solvabilitas tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap financial distress. 
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1.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Investor 

Bagi investor yang akan menginvestasikan sahamnya pada suatu perusahaan 

diharapkan lebih cermat dan teliti yaitu dengan melihat terlebih dahulu kondisi 

perusahaan yang akan dipilih baik dari faktor internal maupun faktor eksternal 

perusahaan. Dalam hal ini investor harus menempatkan saham yang akan 

ditanamkannya pada perusahaan yang tepat. Untuk melihat kondisi perusahaan 

apakah tepat untuk dipilih adalah dengan melihat kondisi laporan keuangan 

perusahaan dan juga menganalisis kinerja keuangannya dalam melakukan 

investasi. 

2. Bagi Emiten 

Beberapa saran yang perlu diperhatikan untuk masukan bagi pihak perusahaan 

adalah: 

a. Bagi Perusahaan Sub Sektor Farmasi diharapkan untuk senantiasa 

memperhatikan dan meningkatkan rasio keuangan agar tidak mengalami 

financial distress. 

b. Perusahaan melakukan penganalisaan lebih lanjut terhadap laporan keuangan 

tidak sebatas menyiapkan laporan keuangan saja. Melalui proses penganalisaan 
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tersebut, maka akan diketahui bagaimana kondisi perusahaan saat ini dan 

memprediksi perkembangan di masa depan terutama pada rasio pengukuran 

financial distress. Dengan mengetahui hal tersebut, perusahaan akan focus 

untuk memperkuat area yang lemah dan mempertahankan bahkan 

meningkatkan area yang kuat. 

3. Peneliti yang lain 

a. Berhubung dengan keterbatasan data, peneliti menyarankan untuk penelitian 

selanjutnya sebaiknya mengambil jangka waktu yang lebih lama sehingga hasil 

penelitian yang didapat lebih akurat. 

b. Pada penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar menggunakan variabel 

lain selain Current Ratio, Debt to Equity Ratio, dan ReturnOn Assets untuk 

mengetahui variabel yang mempengaruhi financial distress perusahaan. 

 

 

 

 

 


