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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1   Kesimpulan 

Hasil pengujian data yang telah dilakukan dan dipaparkan dalam bab 

sebelumnya mendasari pengambilan kesimpulan dalam penelitian terkait nilai 

relevan informasi laporan keuangan perusahaan Jakarta Islamic Index  dalam 

memprediksi kondisi financial distress perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index periode 2007-2012. Adapun kesimpulan dalam penelitian 

ini adalah informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index mempunyai nilai prediksi 

terhadap kondisi financial distress perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index. Simpulan ini didasarkan pada hasil pengujian model 

penelitian dengan binary logistic regression sebagai berikut :  

1. Dapat dinyatakan bahwa variabel rasio keuangan secara simultan berpengaruh 

terhadap financial distress perusahaan yang terdaftar di JII. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel s-growth, current ratio, return on asset, debt 

asset ratio, dan total asset turnover yang digunakan, secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap financial distress perusahaan yang terdaftar di JII. Atau 

minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh. 

2. Variabel s-growth tidak berpengaruh  terhadap financial distress perusahaan 

yang terdaftar di JII. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa variabel s-

growth bukan prediktor atas financial distress. 
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3. Variabel current asset  tidak berpengaruh  terhadap financial distress 

perusahaan yang terdaftar di JII. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 

variabel current asset  bukan prediktor atas financial distress. 

4. Variabel return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap financial 

distress pada perusahaan yang terdaftar di JII. Oleh karena itu dapat 

dinyatakan bahwa profitabilitas  yang diproksikan dengan  return on asset 

dapat digunakan sebagai prediktor atas financial distress.  

5. Variabel debt asset ratio tidak berpengaruh  terhadap financial distress 

perusahaan yang terdaftar di JII. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa 

variabel debt asset ratio bukan prediktor atas financial distress. 

6. Variabel total asset turnovert berpengaruh negative signifikan terhadap 

kondisi financial distress perusahaan yang terdaftar di JII. Oleh karena itu 

dapat dinyatakan bahwa rasio aktivitas  yang diproksikan dengan  total asset 

turnovert dapat digunakan sebagai prediktor atas financial distress. 

 

5.2   Keterbatasan 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan. Adapun 

keterbatasan penelitian ini adalah sebagai berikut ini: 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan yang terdaftar di 

Jakarta Islamic Index, tidak semua perusahaan yang gopublic dijadikan 

sampel sehingga hasil temuan ini hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Jakarta Islamic Index dan kurang dapat diberlakukan untuk 
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perusahaan di luar perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic 

Index. 

2. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu periode 2007-2012. 

Rentang waktu yang relatif singkat memungkinkan jumlah sampel penelitian 

yang terbatas dan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

3. Penelitian ini hanya menggunakan kategori kondisi financial distress dengan 

dua ukuran yaitu perusahaan yang selama dua tahun mengalami laba bersih 

negatif dan rasio pertumbuhan penjualan negatif. 

4. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa rasio seperti s-growth, current 

ratio, return on asset, debt to asset ratio, dan total asset turnover. Penelitian 

ini tidak menggunakan seluruh rasio keuangan yang dapat menggambarkan 

kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini juga tidak memasukkan variabel 

non keuangan yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi prediktor kondisi 

financial distress perusahaan JII. 

 

5.3   Saran 

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, maka penulis mengajukan 

beberaapa saran yang dapat dinyatakan sepertiberikut ini: 

1. Menambah sampel penelitian tidak hanya dari perusahaan JII saja tetapi juga 

menggunakan perusahaan-perusahaan go publik lain yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sehingga hasil penelitian mempunyai daya generalisasi yang 

lebih baik. 
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2. Menambah periode penelitian menjadi lebih panjang dan menggunakan data 

yang akan diolah tidak hanya lima tahun saja agar hasil penelitian dapat lebih 

baik dari segi statistik. 

3. Penelitian ini memasukkan variabel non keuangan seperti corporate 

governance karena menurut Short dan Keasey (1999 dalam Emrinaldi, 2007) 

menyatakan bahwa terdapat hubungan linear antara kepemilikan manajerial 

dengan nilai perusahaan yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi 

prediktor kondisi financial distress perusahaan. 


