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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1   Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode analisis linear berganda 

dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa : 

a. Likuiditas pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013 menunjukan kondisi yang fluktuatif 

dilihat dari adanya peningkatan dan penurunan nilai likuiditas setiap 

tahunnya, artinya kemampuan perusahaan dalam membayar hutang 

jangka pendeknya dari aktiva lancar yang dimiliki masih belum 

menunjukan kinerja yang maksimal.  

b. Profitabilitas pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013 menunjukan kondisi yang fluktuatif 

dilihat dari adanya peningkatan dan penurunan nilai profitabilitas setiap 

tahunnya, artinya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

mengalami menunjukan kinerja yang belum maksimal, meskipun dari 

tahun 2009-2012 profitabilitas mengalami peningkatan, namun pada 

tahun 2013 mengalami penurunan.  

c. Leverage pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2009-2013 menunjukan kondisi yang fluktuatif 

dilihat dari adanya peningkatan dan penurunan nilai leverage, artinya 
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kemampuan perusahaan dalam membayar hhutang jangka panjang 

belum menunjukan kinerja yang maksimal, karena terlihat dari grafik 

adanya penurunan leverage dari tahun 2009-2012, meskipun pada tahun 

2013 adanya peningkatan leverage. 

d. Kesulitan keuangan (financial distress) pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 menunjukan 

kondisi yang fluktuatif dilihat dari adanya peningkatan dan penurunan 

nilai kesulitan keuangan (financial distress) setiap tahunnya, artinya 

kemampuan perusahaan yang menggambarkan kondisi keuangan yang 

dialami oleh suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan 

ataupun terjadi likuidasi belum menunjukan kinerja perusahaan yang 

maksimal selama 5 tahun, meskipun pada tahun 2013 adanya penurunan 

cukup signifikan kesulitan keuangan (financial distress) menunjukan 

bahwa kesulitan keuangan (financial distress) pada perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013 mulai 

membaik. 

2) Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial likuiditas, 

profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel kesulitan keuangan (financial distress). Sedangkan secara 

bersama likuiditas, profitabilitas, dan leverage berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel kesulitan keuangan (financial distress).  
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5.2  Saran 

1. Untuk Perusahaan BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2009-2013 

Berdasarkan hasil peneilitian menunjukan adanya pengaruh likuiditas, 

profitabilitas, dan leverage terhadap kesulitan keuangan (financial 

distress). Maka disarankan untuk manajmen perusahaan agar dapat 

meningkatkan kinerjanya untuk menghindari kesulitan keuangan (financial 

distress) yang akan dialami, mungkin salah satunya dengan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan yang dapat tersermin dari rasio-rasio 

keuangan yang erat kaitannya dalam menggambarkan kinerja manajemen 

perusahaan serta menunjukan sejauh mana kinerja perusahaan tersebut. 

2. Untuk Peneliti Selanjutnya 

a. Agar hasil penelitian dapat digunakan secara umum dan luas, maka 

untuk peneliti selanjutnya disarankan agar subjek penelitian 

berikutnya tidak terbatas hanya pada perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013, tetapi 

disarankan untuk menggunakan sektor lainnya atau perusahaan 

manufaktur secara kesuluruhan yang terdafatar di Bursa Efek 

Indonesia.  

b. Peneliti selanjutnya juga disarankan agar dapat menambah objek 

penelitiannya dengan variabel yang terbaru dan tidak hanya terpaku 

pada dua variabel dalam penelitian ini yaitu likuiditas, profitabilitas, 

dan leverage saja.  
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c. Serta untuk peneliti selanjutnya juga disarankan untuk periode 

penelitiannya selalu menggunakan tahun penelitian yang terbaru, hal-

hal tersebut dimaksudkan agar hasil penlitiannya berikutnya dapat 

memberikan gambaran terkini mengenai kondisi suatu perusahaan. 


